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SÖNDAG

Mässa
Mässa för stora och små
Högmässa - livesändning
Mass (English) - live broadcast

Mässa
Mässa

TIS och FRE 7.30 Mässa
			
12
Mässa
			
18
Mässa
Eukaristisk tillbedjan: 1:a fredagen i månaden
kl 8-21, övriga fredagar 17-18.
Bikt: 45 minuter före alla kvällsmässor, 30 minuter
före alla söndagsmässor. Andra tider efter överenskommelse med präst.

S:ta Ragnhilds kapell
Drachmannsgatan 2, Blackeberg
SÖNDAG 9.30
					
				11
VARDAGAR		11
LÖRDAG		
9-11

Undervisningsmässa (söndagar med undervisning)		
Högmässa
Mässa
Eukaristisk tillbedjan

Bikt: Efter överenskommelse med präst.

Heliga Familjens katolska kapell (Tensta
kyrkan) Tisslingeplan 34, Spånga • 073-639 36 14
Gudstjänster enligt kaldeisk rit. För information
om tider etc. se facebooksidan Heliga Familjens
katolska kapell i Tensta.

De heliga Martyrernas syrianska katol
ska kyrka Sibeliusgången 7, Akalla • 070-773 20 65
Gudstjänster enligt syriansk och armenisk rit.
För information om tider etc. se facebooksidan
Syrianska Katolska kyrkan i Stockholm.

Marielunds kapell Stiftsgårdsv. 21, Ekerö •
08-560 200 16, www.marielund.org
SÖNDAG
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Mässa

LEDARE

En värld utan gudstro?
Även om vi i vår lilla katolska värld i Sverige inte märker det så tydligt, så krymper kristendomen, åtminstone på norra halvklotet. Det gäller också för ett land som USA som
länge har betraktats som ett slags religiöst undantagsfall i västvärlden. Färre trosbekännare, mindre inflytande på det offentliga livet och interna kriser. Så ser bilden ut, om än
lite förenklat och ytligt. Det som drabbar kyrkor och kristna samfund kommer kanske
också att ske inom de andra monoteistiska religionerna, judendomen och islam. Men vad
träder i religionernas ställe? Hur ser ett samhälle utan gudstro ut?*
EN DEL AV KRISEN ÄR SJÄLVFÖRVÅLLAD om vi enbart ser på vår katolska kyrka.
Övergreppsskandalen har skakat kyrkan i dess grundvalar. De som skulle predika och
leva det goda gjorde det onda och otänkbara. Vid sidan av allt det goda inom kyrkan
finns också ett blodspår genom hennes historia. Har kyrkan i Europa – världens äldsta
institution – grävt sin egen grav? Krymper den till vad den från början var, en sekt
bland många andra sekter? Om trenden fortsätter är de vackra katedralerna i många
europeiska städer om kanske trettio år inte mer än en kuliss för selfies, en kvarleva av
förgången glans, ombyggda till shoppinggallerior eller nöjeslokaler.
Några få insatta skulle kunna bråka om när nedgången började, men de flesta icketroende skulle inte sörja det förlorade. De vet ju inte ens vad de saknar. Andra kanske
skulle triumfera: Äntligen har kyrkan och dess dogmer försvunnit – den sista bastionen för allehanda oförnuft och förtryck.
MEN ÄVEN BLAND DEM SOM FÖRAKTAR religionen finns somliga som vet att
man inte kan reducera kristendomen till enbart dess teologiska och moraliska läror.
Den är mer än så, eftersom den innehåller ett löfte om tröst som det inte finns någon
värdslig ersättning för. Varför inte? Jo, i sin mystiska kärna protesterar religionen mot
det outhärdliga: förgänglighetens smärta och livets ändlighet. Religionen kretsar kring
idén om en räddande rättvisa som gör allting gott igen. Det onda får inte sista ordet.
På den yttersta dagen kommer alla brottslingar som här på jorden kommit undan att
dömas, medan de oskyldigt mördade återupprättas. I religionen förnimmer vi en röst
som säger att saker och ting borde vara annorlunda än de just nu är.
DEN KRISTNA TRON ÄR ROTAD I ISRAELS GUDSERFARENHET, vars viktigaste
händelse är uttåget ur Egyptens träldomshus. Berättelsen är ett enastående angrepp på
dåtidens härskarreligioner. I den ende, osynlige Gudens namn befriades israeliterna
under Mose ledning från de gamla rikenas mångguderi och dunkla makters godtycke.
Israels folk längtade efter en absolut rättvisa, ty inför Gud är alla människor lika.
Forts. på nästa sida:

* Artikeln följer i mångt och mycket resonemanget i Thomas Assheuer: Was kommt nach dem Glauben?,
i Die Zeit 28 november 2021.
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Forts. från föreg. sida:

Denna berättelses följder kan knappast överskattas, den kom att bli en vändpunkt i

mänsklighetens historia. Till skillnad från de arkaiska religionerna står Gud inte på de
härskandes sida utan på slavarnas. Han är inte med gärningsmännen utan med offren.
Till skillnad från antika myter (t.ex. Homeros) tar Bibeln parti för de mördade, inte
för våldsverkarna. Det är inte makt och offer som är heligt utan det mänskliga livet.
Rätten ligger nu hos Gud, och även mänskliga kungar måste lyda under den.
Grundidén med denna befrielse låter paradoxal. Israeliterna uppnådde sin frihet
genom att binda sig vid något absolut – de slöt ett förbund med Gud. Han var förutsättningen för deras nya policy om rättvisa, vilket kom att förändra synen på politiken.
De mänskliga rättigheterna, grundpelare i demokratiska författningar, och tanken på
en omfattande solidaritet livnär sig än idag på denna gamla historia, allt från den judiska idén om rättvisa till den kristna kärleksetiken.

MODERNA MÄNNISKOR SLUTER INTE NÅGOT FÖRBUND med Gud, de sluter
nyttiga avtal. Enligt den liberala förståelsen är frihet en sorts naturlig egendom och får
– inom lagens ramar – användas obegränsat. Denna sorts frihet känner inte till någon
auktoritet över sig utan definierar själv sin egen gräns, lite tillspetsat: den är fri att
utnyttja andra och att exploatera jorden.
OM VI NU FANTISERAR och föreställer oss att kristendomen dog ut i Europa och
med den också de andra monoteistiska religionerna, vad skulle då kunna hända? Den
västerländska kulturens gnista skulle slockna. Det moderna samhället vore utlämnat
åt sig självt och skulle sitta i sin egenhändigt grävda grotta, utan den öppna himlen
ovanför sig. Samhället kunde enbart härleda sitt underlag för moralen utifrån världsliga källor. Det som vore kvar av andliga grundbehov skulle tillgodoses genom kapitalismens sedvanliga frälsningslöften om tillväxt, välstånd och framsteg, eller genom
fotbollsguden eller esoteriska gemenskaper. Lite mer högtstående transcendentala
upplevelser kunde tillhandahållas genom konst eller musik.
UTAN RELIGIONENS TAGG vore den moderna tiden äntligen fri och gränslös. Utan
krav på rättvisa, utan trosgemenskapernas besvärliga förmaningar skulle man kunna
lägga alla normativa hämningar åt sidan. Det som kvarstod vore den nakna funktionaliteten, underkastelsen under den förment alternativlösa verkligheten.
När nästa pandemi utbryter skulle politikerna kunna påstå att tron på livets helighet
är ett metafysiskt konstgrepp, rent lurendrejeri. Därför skulle gamla, svaga och andra
som inte presterar tillräckligt kunna avkrävas ett ”frivilligt” offer och tvingas dö, ty dö
måste vi ju alla. Teknikfuturister kunde då äntligen få ta itu med den gentekniska optimeringen av orörda medborgare. Makteliten kanske drömmer om en sorts ny antikepok
med uppfödda människoklasser, herrefolket där uppe och slavarna där nere.
VISST HAR DET I GUDS NAMN UTGJUTITS MYCKET BLOD, vilket de flesta trosbekännare skäms för och många har gjort avbön för. Men frågan är om en värld utan
gudstro vore bättre. Det är mycket mer sannolikt att en ny inomvärldslig religion skulle uppstå. En religion som skulle helgonförklara makten och tillbe det faktiska, avguda
den nationella identiteten, den allsmäktiga staten eller det allvetande partiet, och
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predika evangeliet om nationernas strid. Denna nya ”religion” skulle inte säga ”Vi

älskar livet”, utan ”Livet är strid, och striden hör döden till”. Judendomen, kristendomen och islam kräver att människan bör vara bättre än hon är av naturen (efter syndafallet). I den nya religionen skulle människan uppmuntras att förbli exakt sådan hon
är.
MOT BAKGRUND AV DETTA DYSTOPISKA SCENARIO kan vi fråga oss, vilken
uppgift religionerna har idag. Man får fortfarande utgå ifrån att religionens försvinnande är ett felaktigt antagande. Människan är religiöst för djupt impregnerad. Hon
söker efter svar på existentiella erfarenheter som kärlek och lidande, rituella uttryck,
en solidarisk gemenskap och försoning – saker och ting som inte kan tystas ner av
någon som helst socialpolitik, och som vardagsspråket saknar ord för. För totalitära
regimer är gudstron och dess potential ett hot (se på Kina). Med tanke på den hänsynslösa kapitalistiska exploateringen av södra halvklotet har Bergspredikan inte mist
något av sin aktualitet.

KRISTNA HAR OM OCH OM IGEN PROVOCERAT makthavarna när de påmint dem
om skillnaden mellan gott och ont. Borde inte de gudstroende av idag göra samma
sak? Om de vill göra det måste de dock avstå från alla politiska maktanspråk. Då skulle
de kunna inta en position där de säkert vore ensamma: den suveräna vanmaktens position. Därifrån skulle de få tillfälle att vädja till krigshetsarnas samvete och påminna
dem om att även den värsta fienden är en mänsklig varelse. Men bara i förtröstan på
det egna budskapet kan vanmäktig makt ge en röst åt dem som inte har någon. De
troende kan visa att den som binder sig vid det absoluta, vid Gud själv, blir friare, eftersom de genom Kristi uppståndelse har befriats från syndens och dödens välde.

KH DOMINIK TERSTRIEP S.J.

Omslagsbilden är densamma som i
Eugeniabladets nr 2-1982, för 40 år
sedan. Den sista mässan i det provisoriska kyrkorummet på Drottninggatan hade firats och kyrkoherden
hade uppmanat församlingen att ta
sin stol och gå, varpå man i procession gick till Kungsträdgårdsgatan
12 och tågade in genom portarna.
Läs mer i artikeln på s 10.
Foto: Bertil Reijbrandt
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RAPPORTER

Kristus Konungens dag 21 november 2021

Foto: SVT

På Kristus Konungens dag firas högmässan i S:ta Eugenia nästan alltid med biskop Anders,
kardinal Arborelius, som huvudcelebrant. Så var det också på kyrkoårets sista dag 2021, men
dessutom spelades mässan in för Svt. På Kristus Konungens dag 2022, den 20/11, kommer
denna mässa att sändas i Svt. Hösten 2021 spelades också en högtidlig Josefsmässa in för Svt,
och kommer att sändas 25/9 2022. En tredje sändning från S:ta Eugenia blir en tidegärdsliturgi
som kommer den 4 september.
Ge

Kollekter och insamlingar:

gärna d
in kolle
kt via
swish e
ller plu
sgiro!

Stiftets adventsinsamling 28/11: 35 079 kr till insatser i Burundi (Caritas)
Livets söndag 12/12: 36 585 kr till Livets fond (Respekt)
Julkollekten 24-26/12: 55 853 kr till barn med handikapp i Kirgizistan (Katastrofkontot)
Böneveckan för kristen enhet uppmärksammades i S:ta Eugenia församling måndag 24/1.
Svenska kyrkans biskop i Stockholm, Andreas Holmberg, gästade då församlingen. Han inter
vjuades av kyrkoherde Dominik i serien Livshistoria & insikter och predikade sedan i det
Forts. längst ner på nästa sida:
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INFORMATION

Högtider och speciella gudstjänster i fastetid
2/3 – Askonsdag. Mässor med askliturgi kl 7.30, 12 och18. Faste- och abstinensdag (man äter
inte kött och nöjer sig med ett lagat mål).
Ash Wednesday. Mass in English at 7.30 pm.
4/3 – fredag: Eukaristisk tillbedjan kl 8-21, avslutas med completorium kl 20.40. Obs! Ingen
korsvägsandakt denna dag.
5/3 – lördag: Församlingsreträtt inför fastan. Kl 14-17.30. Se även annons på s 8.
13/3 – Andra söndagen i fastan: Insamling av mat och hygienartiklar till behövande, i alla mässor
(mer information på s 9).
19/3 – lördag: S:t Josef, Jungfru Marias brudgum, högtid. Högmässa kl 9.30.
25/3 – fredag: Herrens bebådelse – Jungfru Marie bebådelsedag, högtid. Mässa kl 7.30, 12,
högmässa 18.
1/4 – fredag: Eukaristisk tillbedjan kl 8-21, avslutas med completorium kl 20.40. Obs! Ingen
korsvägsandakt denna dag.
2/4 – lördag: Botgudstjänst med bikttillfälle. Kl 14. Se även annons på s 8.
3/4 – Femte söndagen i fastan: 40-årsjubileum av S:ta Eugenia kyrkas invigningsdag.
Se vidare: Stilla veckan • Påsktiden s 12, Högtider i påsktid s 13, Ordinarie gudstjänst
tider s 2 samt mer utförligt i Veckobladet.
efterföljande

completoriet.
Både intervjun
och completoriet
var mycket välbesökta. Många
följde intervjun
via live-sändningen eller har sett
den i efterhand.
FOTO:
ELZBIETA GIEYSZTOR
INGVARSSON
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Församlingsreträtt (med barnpassning)
Inför fastan • Lördag 5/3 kl 14-17.30
Fastan är ett tillfälle att fokusera på det som är viktigt i livet, att skala bort det vi inte
behöver eller som rentav är skadligt. Församlingsreträtten vill hjälpa oss att rikta vår inre
kompass mot Jesus Kristus. Den inbjuder till begrundan, gemensam och personlig bön
samt bikt. Jag vill också uppmuntra föräldrar med yngre barn att komma. Vi erbjuder
barnpassning under hela reträtten.
Reträttledare: Kh Dominik Terstriep S.J.

• kl 14-17 – Andligt föredrag, tillbedjan, tystnad, biktmöjlighet
• kl 17 – Sjungen vesper för 1:a söndagen i fastan.

Korsvägsandakter / Stations of the Cross
På svenska • Fredagar direkt efter kvällsmässan –
11/3 • 18/3 • 25/3 • 8/4.

Obs! 4/3 och 1/4 utgår på grund av Eukaristisk tillbedjan hela dagen.

In English • Wednesdays directly after evening Mass –
9/3 • 23/3 • 30/3 • 13/4.

Please note, on March 16th and April 6th there will be concerts instead of the Stations of
the Cross.

Botgudstjänst
Med bikttillfälle • Lördag 2/4 kl 14
Inte så få katoliker har lite svårt att förbereda sig inför bikten. Vad ska jag bekänna? Några
drar sig för att bikta sig eftersom tröskeln känns så hög. För att underlätta för de troende
att få del av försoningens sakrament, anordnar församlingen en botgudstjänst. Med hjälp
av en guidad samvetsrannsakan och gemensam sång och bön kan deltagarna förbereda
sig tillsammans. Under botgudstjänsten ges också tillfälle till bikt hos fyra präster.
Alla hälsas varmt välkomna att tillsammans med församlingen förbereda sig inför påsken!
Bilden ovan: Jesus instiftar eukaristin. Målning i Martebo kyrka, Gotland, 1700-talet
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Påskkollekten – till JRS:s hjälpinsatser i Irak
Församlingen påskkollekt går detta år
till ett hjälpprojekt
i staden Qaraqosh
på Nineveslätten.
På denna historiska och bibliska
plats i norra Irak
finns nu ett stort
antal återvändande
kristna, yazidier och
muslimer, som länge varit på flykt undan IS, men nu återvänt till de boplatser där de bott i
tusentals år.
En stor del av områdets befolkning är katolska kaldéer och påven besökte förra året
staden. Oberoende av religion får dessa återvändare hjälp av jesuiternas hjälporganisation
Jesuit Refugee Service (JRS). Förutom att se till att dessa flyktingar får mat och tak över hu
vudet och ett beskydd, ser JRS till att barn och ungdomar får gå i skolan och att vuxna, inte
minst, får en yrkesutbildning.
I projektet ingår även medicinsk hjälp. Många barn och ungdomar är traumatiserade
och behöver hjälp med att återgå till ett normalt liv. Hembesök till utsatta familjer, särskilt
personer som har svårt att lämna sina hem, eller fått dessa förstörda. Projektet arrangerar
även möten för en dialog mellan områdets olika religiösa grupper, för att återupprätta för
troende och ömsesidig respekt.
PER HÖJEBERG
Katastrofkontot

• Pg 479 16 67-1 • Swish 123 105 1507
• Ange ”Påskkollekt”

Matinsamling – till fattiga och hemlösa!
Vår församling besöks så gott som dagligen av människor som behöver hjälp med
mat eller inköp av medicin. Alltför ofta måste vi svara att förråden står tomma. Vi vill
därför vädja till alla gudstjänstbesökare att inte glömma bort de återkommande insamlingarna i söndagsmässorna. Det går också mycket bra att lämna kassar med mat
och hygienartiklar eller presentkort till expeditionen alla dagar då det är öppet.
Söndagar med insamling i mässorna: 13/3 • 15/5 • 7/8 • 9/10
Särskilt uppskattat i kassen: konserver med färdiga rätter, ris, matolja, pulverkaffe, tvål, tandkräm och tandborstar. (mindre uppskattat: knäckebröd, socker,
konserverad frukt)			

Tack för din gåva - den gör skillnad!
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Nya S:ta Eugenia 40 år
Den 3 april 1982 invigde biskop Hubertus Brandenburg nya S:ta Eugenia. Sedan 40 år
tillbaka har 1880-talshuset vid Kungsträdgården och den av Jörgen Kjaergaard ritade
ensemblen (kyrka och församlingslokaler på innergården) varit församlingens hem.
VÄGEN DIT VAR STENIG och p Peter Hornung har i sin bok Stormen vid Katthavet
redogjort för alla hinder. Tack vare hans och många församlingsmedlemmars ihärdighet och engagemang, tack vare de troendes generositet hade man äntligen kommit i
mål. Platsen för den aktuella kyrkan är den tredje i Stockholm där Eugenia funnits.
Den första kyrkan byggdes 1834 på Norra Smedjegatan och revs 1968. Den andra Eugeniakyrkan var ett 14-årigt provisorium, inhyst i Reginabiografen på Drottninggatan
71 A. Den tredje och nya Eugeniakyrkan fick efter många turer och en omstart – den
ursprungliga ritningen av Leonie Geisendorf kunde inte förverkligas – sin hemvist i
centrala Stockholm.
Omslagsfotot visar hur församlingsmedlemmar stiger in i det om- och nybyggda
komplexet. Efter den sista högmässan på Drottninggatan, den 21 februari 1982, uppmanade kyrkoherden alla att ta sin stol och tillsammans i procession gå till Kungsträdgården. På så vis tog man i ordets bokstavliga bemärkelse kyrkan i besittning.
KYRKANS OCH FÖRSAMLINGSLOKALERNAS centrala läge innebär ett uppdrag.
Även om vi är lite i det fördolda bakom en 1800-tals fasad, är vi kallade att vara kyrkan
i hjärtat av Stockholm, att försörja staden med andligt och teologiskt syre, att fira liturgin, att med vårt budskap nå fram till troende, nyfikna och skeptiker, att ta hand om
nödställda, kort sagt: att vara en hemvist för tron på den treenige Guden.
Historien står inte stilla. När man planerade nya Eugenia hade församlingen drygt
5000 medlemmar. I dag är det 10500, fastän man under tiden knoppat av två större
församlingar (Märsta och Järfälla). Lokalerna räcker ofta inte till för församlingens
verksamhet; vi är trångbodda. Därför började pastoral- och ekonomirådet 2015 att på
allvar planera för en tillbyggnad ovanpå innergårdens byggnader. I november 2021
vann församlingens samrådsförslag (arkitekt Andreas Martin-Löf) laga kraft. Just nu
arbetar råden med att ta fram ett konkret byggförslag som passar till både församlingens behov och ekonomiska möjligheter. Vid sidan av nybyggnationen är det gamla
gatuhuset i stort behov av grundläggande renoveringar (stammar, ledningar, ventilation m.m.). Också för dessa renoveringar planeras det.
Å ALLA FÖRSAMLINGSBORNAS VÄGNAR tror jag mig kunna uttrycka vår stora
tacksamhet för nya Eugenia – vårt arv och uppdrag. Jag ber er alla att tillsammans
bygga vidare på den grund som har lagts. Stöd också gärna tillbyggnadsprojektet ekonomiskt. Alla gåvor är välkomna.
Den 3 april 2022, på kyrkans invigningsdag, får vi i tacksamhet inför Gud komma ihåg
allt det goda han skänkt oss genom och i denna kyrka.
KH DOMINIK TERSTRIEP S.J.

10

Musik
Kalendarium – våren 2022
16/3 ♪ Onsdag: Körkonsert. Motetten
Fürchte dich nicht av J. S. Bach samt Stabat
Mater av J. G. Rheinberger. Vokalensemblen.
Dirigent och orgelsolist: Ulf Samuelsson.
Kl 18.45.
♪ Onsdag: Passionsandakt med kör.
6/4
Stabat Mater av G. B. Pergolesi. Sopraner
och altar ur kyrkokören, ungdomskören och
vokalensemblen. Kl 18.40.
17/4 		 ♪ Påskdagen: I högmässan: ”Eine
kleine Orgelmesse” av J. Haydn. Ungdoms
kören, Barnkören och instrumentalensemble.
22/5		 ♪ 6:e påsksöndagen: Konsert nr 2 i
serien César Franks orgelverk. Ulf Samuelsson.
Kl 12.45.

Kung David spelar harpa. Målning från Övertorneå
kyrka, Norrbotten. 1768.

Välkommen till vårens musikutbud i gudstjänster och konserter!
ULF SAMUELSSON, kyrkomusiker

Körer i S:ta Eugenia församling:
• Barnkören. Flickor och pojkar 8-13 år.
• Kyrkokören. Vuxna i alla stämmor, 27-60 år. Ca 25 sångare. Plats finns för tenorer och basar.
						Ledare: Anne Maj Samuelsson

• Ungdomskören. Från 14 år och uppåt. Ca 25 sångare. Fler välkomna. Italienresa i sommar.
• Vokalensemblen. God körvana och bra notläsningsförmåga är en förutsättning. 16 korister.
						Ledare: Ulf Samuelsson

• Gregorianska scholan. Damröster. 		

Ledare: Helena Mann Sundström
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Stilla veckan

•

Påsktiden

Palmsöndagen – 10/4
8
9.30
11
18

Mässa
Mässa för stora och små
Högmässa - livesändning
Mass - live broadcast

Kollekt till stiftets fasteinsamling

Skärtorsdagen – 14/4
19.30

Koncelebrerad högmässa 		
- livesändning
Olivbergsvaka fram till kl 24
Påskelden på påsknatten

Långfredagen – 15/4
11
15
20

Korsvägsandakt för barn
Kristi lidandes liturgi - livesändn.
Completorium vid Jesu grav

Påskafton – 16/4
20.30

Påskvaka - livesändning

Påskkollekt

Andra påsksöndagen – 24/4
Den gudomliga barmhärtighetens söndag
8
Mässa
9.30
Mässa för stora och små		
11
Högmässa - livesändning
18
Mass - live broadcast

Påskdagen – 17/4

Kristi himmelsfärd – 26/5

9.30
11
18

8
11
18

Mässa för stora och små
Högmässa - livesändning
Mass - live broadcast

Mässa
Högmässa - Första heliga kommunion
Mass

Påskkollekt

Annandag påsk – 18/4

Pingstdagen – 5/6

8
11
17

8
9.30
11
18

Påskkollekt

Mässa
Högmässa - livesändning
Högtidlig påskvesper

Mässa
Mässa för stora och små
Högmässa - livesändning
Mass - Confirmation

Ordinarie gudstjänsttider: Se s 2 samt, mer utförligt, Veckobladet. Se även aktuell information på församlingens webbplats
12

Högtider och speciella gudstjänster i påsktid
27/4 – onsdag: Petrus Cani
sius, fest. Mässa kl 12, vesper
17.30, mässa med orgelmusik kl 18.
1/5 – 3:e påsksöndagen:
Mässor kl 8, 9.30, 11.
Third Sunday of Easter:
Mass at 6 pm.
8/5 – 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.
15/5 – 5:e påsksöndagen:
Mässor kl 8, 9.30,11. Insam
ling av mat och hygien
artiklar till behövande, i alla
mässor (mer information på
s 9).
Fifth Sunday of Easter. Mass
at 6 pm. Collection of Food
and toilet requisites for the
poor (please, see p 22).
Bilden: Kristi uppståndelse (detalj). Mosaik i St. Stanislauskapellet,
Ljubljana, Slovenien, av Marko Ivan Rupnik (2006).

21/5 – lördag: Mässa kl 9.30,
Första heliga kommunion kl 14.

26/5 – torsdag: Kristi himmelsfärds dag. Första heliga kommunion kl 11.
Ascension Day. Mass at 6 pm.
5/6 – söndag: Pingstdagen. Se s 12.
Pentecost Day. Confirmation in the 6 pm Mass.
6/6 – måndag: Sveriges nationaldag. Mässa kl 9.30.
11/6 – lördag: Mässa kl 9.30, Konfirmation av ungdomar kl 11.
12/6 – söndag: Heliga Trefaldighet. Mässor kl 8, 9.30,11.
Trinity Sunday. First Holy Communion in the 6 pm Mass.
13

Katolskt forum
KURSER våren 2022:
"Katolskt självförsvar" - apologetikens grunder. Att försvara tron och Kyrkan med förnuftet.
Idergard S.J. Tisdagarna 26/4, 3/5, 10/5, 17/5, 24/5, 31/5, 7/6, 14/6. Övre salen kl 19 (200 kr).
Samtal om dagens evangelium. Dietz S.J. Torsdagar kl 11–11.45. Det går bra att delta vid
enstaka tillfällen.
Ikonmåleri/Classes in Icon painting. Deriev. Fyra kurser: 18-20/2, 18-20/3, 22-24/4, 2022/5. Fredag kl 15-20, lördag kl 12-18, söndag kl 10-15.
FÖREDRAG, SAMTAL, KULTURARRANGEMANG:
24/2: Vårt gemensamma hem. Ska vi bry oss? Diskussionskväll kring vad omsorgen om
skapelsen har med vår tro att göra. Dominik Terstriep S.J., Louise Agnani, Sofia Rosshagen.
Cello- och pianomusik: Louise Agnani, Sune Löfström. Stora Salen kl 19.
1/3: Fettisdagsbio: "Min Onkel, Jaques Tati" (110 min). Film kl kl 18.45 i Biblioteket, därefter completorium kl 20.40 i Mariakapellet.
3/3: FILMPREMIÄR: Nikodemusmöten - en videoserie om kyrkans sju sakrament. Dominik Terstriep S.J. berättar om Guds handlande. Människor med olika ålder och bakgrund
berättar. Presentation: Dominik Terstriep S.J., Greger Hatt, Ulrika Erlansson. Stora Salen,
samt livesändning, kl 19-20.30.
8/3: En kort introduktion till EVANGELIERNA. Tobias Hägerland, docent, Göteborgs universitet, introducerar sin nya bok. Dominik Terstriep S.J. leder samtal. Övre salen kl 19.
10/3 & 4/4: Den synodala processen 2021-2023, att vandra tillsammans. Påve Franciskus har kallat Världskyrkans biskopar till en Synod i Rom 2023. Alla stift och församlingar
inbjuds att reflektera över synodalitet: gemenskap/delaktighet/mission. Två diskussionskvällar över materialet från Vatikanen. Stora Salen kl 19.
22/3: Inigo. Ignatius av Loyola, berättar sin livshistoria och om sin andliga utveckling. Tidstypisk musik, text på engelska. Rainer Carls S.J. Övre Salen kl 19.
24/3: Sexuella övergrepp mot barn och ungdomar. Eija Vargblom, Riksföreningen mot
incest och andra sexuella övergrepp i barndomen, Stefan Dartmann S.J., Björn Håkonsson,
stiftets barnskyddsombud. Stora Salen, samt livesändning, kl 19.
31/3: Timmarnas Liturgi. Katolska kyrkans nya tidegärd presenteras av p Anders Piltz OP och f
Anders Ekenberg, båda Katolska liturgiska nämnden (KLN). Stora Salen, samt livesändning, kl 19.
7/4: Fattigdomens ansikten. Vilka är de fattiga i vårt samhälle idag? George Joseph, Generalsekreterare Caritas Sverige m. fl. Moderator: Stina Oscarson. Stora Salen kl 19.
21/4: Musik i blå timme. En utsökt resa till olika länder och tider i musik av bl.a. Samuel
Barber, Reynaldo Hahn och Franz Schubert. Maria Forsström mezzosopran, vid flygeln
Bengt Forsberg. Stora Salen kl 19.
Forts. längst ner på nästa sida:
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Tideböner i S:ta Eugenia
Vesper: Onsdagar kl 17.30 (inställt vid konsert på onsdagar, p.g.a. repetitioner).
Lördag 5/3 kl 17: Sjungen vesper för 1:a söndagen i fastan (i samband med församlingsreträtten, se s 8)
Även vid andra
Annandag påsk 18/4 kl 17: Högtidlig påskvesper
Completorium: Första fredagen i månaden kl 20.40

Vissa måndagar kl 20.40 (se Veckobladet)
Fettisdagen 1/3 kl 20.40
Långfredagen 15/4 kl 20: Completorium vid Jesu grav.

tillfällen kan
tideböner
förekomma. Se
aktuellt Veckoblad.

Vill du bli katolik?
Kontakta diakon Anders Wickström, ansvarig för undervisningen av vuxna som vill
döpas eller upptas i Kyrkans fulla gemenskap (konvertera). Telefon och mailadress
finns på tidningens baksida.

Mässa för S:ta Eugenias seniorer
Torsdag 5/5 kl 11 • S:ta Ragnhilds kapell Josephinahemmet
Lunch för 100 kr serveras i Josephinahemmets matsal efter mässan.
Anmälan till Ingegerd Lennartsson 08-505 780 09 senast 19/4.
Adress: Drachmannsgatan 2, Bromma • T-bana: Blackeberg eller Islandstorget.
Inbjudan gäller under förutsättning att smittspridningen inte är så hög i maj

aaa

VARMT VÄLKOMMEN!

aaa

28/4: Katolska kyrkor som aldrig blev av. Tre sekler, tre storslagna projekt. Varför blev

de aldrig av? Tomas Magnusson, Medströms Bokförlag, Svante Helmbaek Tirén, konsthistoriker, Kieran Long, ArkDes. Avslutande diskussion ledd av Dominik Terstriep. Stora Salen,
samt livesändning, kl 19.
19/5: Andra Vatikankonciliets början och Johannes XXIII. 60-årsjubileum för början av
konciliet som förnyade Katolska kyrkan under 1900-talet. Dominik Terstriep S.J. Stora Salen,
samt livesändning, kl 19.
2/6: Politik som religion - sekulariseringens öde? Thomas Idergard m.fl. Moderator: Stina
Oscarson. Stora Salen, samt livesändning, kl 19.
Katolskt Forums program uppdateras hela tiden: www.sanktaeugenia.se Katolskt Forum
Programansvarig: • Claudia Hammerich - katolsktforum@sanktaeugenia.se - 08-505 780 23
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Trosundervisning - för barn och ungdomar
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 och ungdomar till det första undervisningstillfället. Därefter är grupperna slutna och
man får vänta till nästa år. Under våren fortsätter undervisningen på lördagar med de tider
för de olika grupperna som står på schemat
nedan.
Första heliga kommunion för åk 3 sker i två
grupper (se schemat nedan). Mer info skickas
separat till föräldrar. Vi är i stort behov av hjälp
från föräldrar med att förbereda och servera
fika till barnen. Vi behöver också några vuxna
som ständigt är till hjälp. Anmäl ert intresse till
diakon Ronny Elia.
Konfirmationens sakrament. Förberedelsen sträcker sig över två läsår, när eleverna går i
klass 8 och 9. Konfirmationen äger rum i slutet av klass 9 (se schemat nedan). Under sportlovet anordnas ett läger för klass 9 som är obligatoriskt för alla som ska konfirmeras.

KLASS 2-3

KLASS 4-6

kl 10-13

KLASS 7

KLASS 8

KLASS 9

kl 13-15.15

kl 10-13

kl 10-13

kl 10-13

19/2

19/2

12/2

12/2

12/2

19/3

19/3

2/4

2/4

12/3

12/3

12/3

14/5

14/5

26/3

26/3

26/3

21/5 lördag kl 14

9/4

9/4

9/4

Förberedelsedag: 20/5 kl 9-15 Obs! Sök ledigt fr skolan

7/5

7/5

7/5

26/5 torsdag Kr. himmelsf. kl 11

21/5

21/5

21/5

Förberedelsedag: 25/5 kl 9-15 Obs! Sök ledigt fr skolan

4/6 Avslutning

4/6 Avslutning

4/6 Övning i kyrkan

Första kommunion grupp 1

Första kommunion grupp 2

28/5 Avslutning

26/2-2/3 läger
(obligatoriskt)

28/5 Avslutning

11/6 Konfirmation

kl 11

Ansvariga för

Klass 2-6: D. Ronny Elia • ronny.elia@sanktaeugenia.se

under-		

Klass 7: Agnes Rysinska • agnes_rysinska@hotmail.com

visningen:

Konfirmander 8: Louise Tullberg • louise.tullberg@gmail.com		

			

Konfirmander 9: P. Thomas Idergard S.J. • thomas.idergard@sanktaeugenia.se
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Katolsk Bokhandel
SERIE: En kort introduktion till –

Liturgins teckan.

Anders Piltz op • Veritas skriftserie 1 2020

Offer.

Clemens Cavallin • Veritas skriftserie 2 2021

Vägen till Rom. Om nordbors konversion
till den Katolska kyrkan.

Yvonne Maria Werner • Veritas skriftserie 3 2021

Evangelierna.

Tobias Hägerland • Veritas skriftserie 4 2021
Välkommen att handla på plats eller i vår webshop!
www.katolskbokhandel.com

Omvändelse och Överlåtelse
Sankta Eugenia bjuder församlingens mödrar på en dagsreträtt med

Mödrars Bön
Lördag 26 mars kl 11-17 på Pastoralcenter JPII – Brunnsgränd 4
P. Stefan Dartmann firar mässan kl.16
Ta med matsäck, vi bjuder på kaffe och tårta.
Anmälan senast 24 mars till:

sweden@mothersprayers.org

Varmt välkomna!
P. Dominik, Jeanne, Elsa och Susanna
www.mothersprayers.org
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Dop • Äktenskap
Gemensamma dopgudstjänster / Communal Baptismal Liturgies
Lördagar kl 14 / Saturdays at 2 pm
På svenska: 12/3 • 9/4 • 16/4 påskvaka kl 20.30 • 7/5 • 4/6
In English: 23/4 • 25/6
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 pastorsexpeditionen, senast tre
veckor före aktuellt dopdatum.
All baptisms of small children in the parish will take place in communal baptismal liturgies (see the dates above). Please register with
the Parish Office for a baptismal service.

Foto: privat

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.

Äktenskapsförberedelse / Marriage Preparation
• Kontakta en präst eller diakon minst tre månader före bröllopet.
• Please contact a priest or a deacon at least three months before the wedding date.

FÖRSAMLINGSMÖTE
Söndag 22/5 kl 12.30
Alla församlingens medlemmar och vän
ner hälsas välkomna!

18

Val till det nya kyrkorådet – 24 april 2022
Den 23 januari hölls ett extra
församlingsmöte som hade en
enda dagordningspunkt: Frågan
om S:ta Eugenia katolska församling i fortsättningen ska ha ett
Pastoralråd och ett Ekonomiråd
eller om det ska vara ett gemensamt Pastoral- och ekonomiråd.
Efter en engagerad diskussion
röstade en överväldigande majoritet för förslaget att vid nästa
rådsval rösta fram ett enda råd.
Söndagen, den 24 april i år
hålls ordinarie val – den gången
till ett enda kyrkoråd. Det är
viktigt att många hängivna och
kunniga församlingsmedlemmar ställer upp. Kyrkorådet, vars framtida namn ännu inte är bestämt, behöver kompetens på olika områden, bl.a. pastoral och caritas, arkitektur och bygg, ekonomi och juri
dik.
Vad behöver en möjlig kandidat? Utöver en solid kyrklig förankring
• en kompetens som kan komma församlingens liv och verksamhet till gagn;
• en viss ledarförmåga inför utskottsarbetet där merparten av arbetet kommer att ske;
• beredskap och vilja att binda upp sig hela mandatperioden som omfattar fyra år.
Alla rådsledamöter behöver inte vara uttalade specialister inom skilda områden. Det
nya kyrkorådet bör dock samlat besitta en kompetens som speglar församlingens hela
verksamhet. Specialistkunskaper – där så är nödvändigt – kan adjungeras till rådet eller
utskotten.
Valnämnden som röstades fram på det ordinarie församlingsmötet 2021, består av
Christina Bengtsson Macri, David Sundgren och Ylva Jans. Kyrkoherden är ordförande.
Valnämnden tar emot förslag på kandidater. Är du själv intresserad av att ställa upp, eller
känner du någon som kan komma i fråga, skriv till ylvajans@gmail.com.
Jag hoppas och tror att det nya kyrkorådet kan bli ett bra redskap för att ta ett nödvändigt helhetsgrepp på församlingens verksamhet. Det är dock beroende på dig, som jag
vill uppmuntra till att kandidera, och på alla församlingsmedlemmar och knutna vänner
genom att delta i valet.
KH DOMINIK TERSTRIEP S.J.
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S:ta Ragnhilds kapellförsamling Bromma
Kära medlemmar i S:ta Ragn
hilds kapellförsamling!
Den 9 februari hävde de sven
ska myndigheterna de allmän
na pandemirestriktionerna.
Därmed upphör även stiftets
direktiv för att förhindra smittspridning. Det finns alltså inte
längre några särskilda begränsningar kring antalet mässdeltagare. Men eftersom vi här i S:ta Ragnhild har
många äldre vill vi ändå be att alla visar hänsyn
och håller avstånd till varandra så gott det går.
Söndagsmässa firas kl 11. De söndagar det
är trosundervisning (se nedan) firas också en
mässa kl 9.30, som främst är avsedd för barnen
och deras föräldrar.
Varmt välkomna till våra gudstjänster och övriga aktiviteter under fastetiden och påsken!
RAINER CARLS S.J.

Mässfirande, Eukaristisk tillbedjan, Bikt - se
s 2.
Kyrkkaffe - efter söndagsmässan börjar anordnas i mars. Exakt datum meddelas senare.
Undervisning för barn från 8 år - Vårterminens datum: 20/2, 20/3, 3/4, 1/5. För mer information och nyanmälan, maila Elisabet Degen: elisabet.degen@telia.com
Studiecirkel - Filosofisk/teologiska samtal. Öppen samtalscirkel: 21/2, 7/3, 21/3, 4/4, 18/4
(avslutning: Annandag påsk).
Handarbetsgruppen - börjar i mars med Öppet Hus på tisdagar kl 9-12. Exakt datum meddelas senare.
Josephinahemmets vänner - samlar volontärer för arbete med trädgård, kaffeservering
mm. Är du intresserad av att regelbundet hjälpa till? Kontakta Elisabet Degen (mailadr. se
ovan). Se även www.josephinahemmet.se
Forts. längst ner på nästa sida:

S:ta Ragnhilds kapell – Josephinahemmet
Drachmannsgatan 2 • 168 49 Bromma • 08-37 29 45 • T-bana: Islandstorget • Pater Rainer Carls S.J.: 076-181 88 13
pater.carls@gmail.com • www.josephinahemmet.se • www.sanktaeugenia.se
(under Kapellförsamlingar/S:ta Ragnhild)
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Ur våra kyrkböcker
Genom dopets sakrament har i Kyrkans gemenskap upptagits:

Noah RINGBLOM ANUFOROH
Lea HAUGSBAKK THORELL
Maximilian BACKLUND LEICHERT
Eli LEICHERT
Nicolas ZANETTA MANNERSJÖ
Gottfrid MARTINEZ FÄRNLYCKE
Hannah ENELL
Oscar SUNDSTEDT
Kanaan TSEGAY

Gabriel SSENGENDO
Eugen EDBLAD
Petrus EDBLAD
Nicholas SALLSTIG
Nicolas ASSALUM
Beatrice SAWOUK
Celestine ANKARSPARRE
Betab GIRMAY
Celine BAZA

Herre, gör dem genom dopet till dina trogna lärjungar!

Våra avlidna:

Janina USTUPSKI, 84 år
Heaven Dawit TEMNEWO, 2 dagar
Liliane RAMNOR, 90 år
Maria-Elena WATTVIL, 87 år
Marianna GEREBEN, 88 år

Rajmund DEBSKI, 84
Nils ANDERSSON, 94
Anne NAMULI, 54
Anna MAGNUSSON, 95

Herre, låt ditt eviga ljus lysa över dem!

Forts. S:ta Ragnhild:

FASTA OCH PÅSK I S:TA RAGNHILD
Askonsdagen – 2/3: Mässa kl 11.
Herrens bebådelse, Jungfru Marie bebådelsedag – 25/3, fredag: Mässa kl 11.
Palmsöndagen – 10/4: Mässa kl 11.
Skärtorsdagen – 14/4: Mässa kl 19.30.
Långfredagen – 15/4: Långfredagsliturgi kl 15.
Påskafton – 16/4: Herrens uppståndelse - Mässa kl 20.
Påskdagen – 17/4: Högmässa kl 11.
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Information in English
Mass in English. Sundays at 6 pm. For the daily
Mass schedule in Swedish, please see p 2.
Ash Wednesday. Mass in English at 7.30 pm.
Exposition of the Blessed Sacrament takes
place every Friday at 5 - 6 pm except on First
Fridays when the time is 8 am - 9 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 during the Offertory at Mass.
The subsequent occasions are:
13/3 • 15/5 • 7/8 • 9/10. It´s also possible to
leave the goods at the Parish Office during
opening hours, please see the last page.
CUC – Catholic Univer
sity Chaplaincy.
A group of students and
young adults from around
Anastasis - Christ in the realm of the dead. Marko Ivan
the world. Discussions,
Rupnik 2000s.
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
mikael.schink@gmail.com

Filipino Mass. Vigil Mass in Filipino is celebrated every 4th Saturday of the month at 5 pm.
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.

Sing in

a Cho

ir!

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
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Welcome to

CEC
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
Rector: Fr. Dominik Terstriep S.J. • Director: Sr. Veronica Osuji DMMM • Administrator: Sr. Rose Anyanwu DMMM

The Catholic parish (St. Eugenia´s) 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
committed Christians, understand Church
common prayers, Sacraments, and traditions
so that they can know, love and live Jesus
Christ in their daily lives.

PROGRAMME STRUCTURE 2021/2022
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/baptism/communion/confirmation & marriage)

Schedule of Courses
Bi-Annual Terms

Weekly Sessions

#1 from September 2021 to December 2021
#2 from January 2022 to June 2022

Every Sunday at St. Eugenia Catholic Church,
Kungsträdgårdsgatan 12

Special days

16:00
17:15
17:30

17th April 2022: Week 15 Easter Sunday
18:00
19:00

Tutorials
Break with refreshments
Preparation for Mass (Readings & 		
Gospel)
Sunday Mass in English (class with
catechist/s)
Dismissal

Mässa i S:t Josefs kapell på Katolska kyrkogården kl 15:
Mass at the Catholic Cemetery at 3 pm:
måndag 28/2, måndag 28/3, torsdag 28/4, fredag 27/5. Norra begravningsplatsen, Haga,
grind 6. Buss 515 till Linvävartorpet eller gångavstånd från Karolinska sjukhuset.
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POSTTIDNING

B

Begränsad eftersändning.
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på baksidan.
Kyrkoherde pater Dominik Terstriep S.J.
08-505 780 07
Pater Thomas Idergard S.J.
08-505 780 17
Pater Stefan Dartmann S.J.
08-505 780 35
Pater Klaus Dietz S.J.		076-948 96 89
Pater Rainer Carls S.J.
076-181 88 13
Pater Mikael Schink S.J.		
Pater Jörg Nies S.J.		
Diakon Anders Wickström
08-505 780 15
Diakon Ronny Elia
073-505 05 44
Abba Asfaha Kidanemariam
073-666 11 68
Fader Adris Hanna
070-773 20 65
Fader Antonius Almaleh
073-639 36 14

kyrkoherde@sanktaeugenia.se
thomas.idergard@sanktaeugenia.se
stefan.dartmann@sanktaeugenia.se
klaus.dietz@sanktaeugenia.se
pater.carls@gmail.com
mikael.schink@gmail.com
jorg.nies@sanktaeugenia.se		
anders.wickstrom@sanktaeugenia.se
ronny.elia@sanktaeugenia.se
asfaha.kidane@sanktaeugenia.se
adris.hanna@katolskakyrkan.se
antonius.almaleh@gmail.com

Syster Veronica Osuji DMBM
076-564 84 34
Syster Rose Anyanwu DMBM
076-651 69 81
Syster Perpetua Orji DMBM
073-995 96 23
Äldreverksamheten: Ingegerd Lennartsson
08-505 780 09
Kyrkomusiker: Ulf Samuelsson
070-591 67 87
Kyrkomusiker: Anne Maj Samuelsson
076-947 19 58
Kyrkomusiker: Helena Mann Sundström
070- 990 50 39
Programansvarig: Claudia Hammerich
08-505 780 23
Ungdomskonsulent: Rodas Berhane
073-559 33 20
Ekonomiansv, volontärsamordn: Alfonso Aparicio 08-505 780 04
Expeditionsansvarig: Paulina Sabir		08-505 780 00
Administratör, informatör, Elisabeth Kvist		08-505 780 00
Fastighetsansvarig: Henrik Ström
08-505 780 16

sr.veronica@sanktaeugenia.se
sr.rose@sanktaeugenia.se
sr.perpetua@sanktaeugenia.se
ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se
ulf.samuelsson@sanktaeugenia.se
annemaj.samuelsson@sanktaeugenia.se
helena.mann@sanktaeugenia.se
katolsktforum@sanktaeugenia.se		
ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se
alfonso.aparicio@sanktaeugenia.se
exp@sanktaeugenia.se
elisabeth.kvist@sanktaeugenia.se
henrik.strom@sanktaeugenia.se

Katolsk Bokhandel
Café Eugenia		
Josephinahemmet
Kyrkogårdsförvaltningen: Jan-Ola Axelsson
Sjukhuspräst för stiftet: Fader Marcus Künkel

08-611 34 35 kbh@katolskbokhandel.com
072-392 78 68		
08-37 29 45 info@josephinahemmet.se
08-611 12 29 info@katolskakyrkogarden.se
070-278 15 12 chn.kunkel@icrsp.org

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
E-mail: exp@sanktaeugenia.se • Hemsida: www.sanktaeugenia.se
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Församlingens swishnummer: 1231051507
Katastrof- och utvecklingskontot: Plusgiro 479 16 67 - 1

