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  9 Högtider i fastetid 

 10 Fastereträtt • Korsväg • Botgudstjänst

 11 Påskkollekten • Församlingsmöte

 12 Stilla veckan och påsktiden

 13 Högtider i påsktid    

  14 Katolskt forum

 15 Musik 

 16 Dop/Baptism • Äktenskap/Marriage •  

  Dop och konfirmation för vuxna, kon-  

  version

 17 Trosundervisning 

 18 S:ta Ragnhilds kapellförsamling

 19 Mässa för seniorer • Matinsamling • 

  Tideböner   

 20 Etio-eritreanska missionen 

 21 Kyrkböcker • Mässa på kyrkogården 

 22 Information in English • Bokhandeln

 23 CEC - Catechesis in English

 24 Kontakter

SÖNDAG 8 Mässa 

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

LÖRDAG 9.30 Mässa
  
MÅN-FRE 12 Mässa 
   18 Mässa 

TIS och FRE 7.30 Mässa     
   12 Mässa 
   18 Mässa
      

S:ta Eugenia kyrka 
Kungsträdgårdsgatan 12  

Innehåll 

SÖNDAG 9.30  
     
   11 
LÖRDAG  9-11 Eukaristisk tillbedjan, Mäs sa 
VARDAGAR  11  Mässa

Bikt: Efter överenskommelse med präst. 

Gudstjänster

S:ta Ragnhilds kapell
Drachmannsgatan 2, Blackeberg

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: 1:a fredagen i månaden  
kl 8-21, övriga fredagar kl 17-18. 
 
Bikt: 45 minuter före alla kvällsmässor, 30 minuter 
före alla söndagsmässor. Andra tider efter över-
enskommelse med präst. 

INFORMATION:

Redaktion 
ANSVARIG UTGIVARE, REDAKTÖR:

 Kyrkoherde Dominik Terstriep S.J.
 REDAKTIONSSEKRETERARE, LAYOUT: 

Elisabeth Kvist
 elisabeth.kvist@sanktaeugenia.se

 TRYCK:
Brand Factory, Stockholm

 3 Ledare 

 5 Kyrkorådet informerar 2023-1
FÖRDJUPNING

nr 1 • 2023

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 11 Mässa

RAPPORTER
 6 Kollekter, insamlingar •  

  Vad händer med julkollekten?

 7 Bildsvep  

 Familjemässa (sönd. m under- 
visning, se s 18. Alla välkomna!)

Högmässa
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LEDARE

Hat 

Forts. på nästa sida:

Hat är kanske den “ärligaste” känslan. Det visar sig så oförblommerat och tyd
ligt. Samtidigt är hat den mest destruktiva känslan. Det främsta exemplet på 
se nare tid är det ryska angreppskriget mot Ukraina, vilket har avslöjat hat hos 
aggressorn som i sin tur utlöst hat hos de angripna och många av dem som kän
ner sig solidariska med dem. Men också i samband med åtgärderna mot corona 
eller den s.k. wokediskursen har hatet ibland visat sitt fula ansikte.  
Det sägs att hatet är den mest autentiska av alla känslor. Man kan låtsas vänlig het 
el  ler kärlek, men om någon säger ”Jag hatar dig” är det vanligtvis menat på allvar. 
Det kan bero på att hatet också är den mest negativa av alla känslor; det har bara 
otrevliga följder och strävar i grunden efter att förinta hatobjektet. Till skillnad från 
rädsla, äckel eller vrede som är reflexartade reaktioner på vis sa retningar, är hat 
inte medfött. Känslorna hjälper oss att interagera med omvärlden; de skyddar oss. 
Däremot är hatet mer komplext än rädsla eller ångest. Man kan hata människor och 
grupper som inte har gjort en något. Ett vredesutbrott kan snabbt sjunka undan, 
medan hatet dröjer sig kvar i en kylighet som överlever olika lynnen. 
 
HAT UPPSTÅR OFTA när människor känner sig maktlösa, samtidigt som det 
inger en känsla av makt. Den passiva förödmjukelsen förbyts i aktiv aggression. 
Den som låter sig ledas av sitt hat upphöjer sig själv och tystar ner andra. Ett 
bra exempel på det är nätet där många härjar skoningslöst mot individer, 
grupper och åsikter, fastän de egentligen har andra problem. Det kanske är 
förlusten av orientering, kulturella och samhälleliga förändringar, ekonomisk 
otrygghet o.s.v. som tar sig uttryck i hatfulla reaktioner.
 
HAT VERKAR VARA BESTÅENDE, men det klarar sig inte utan ständig tillförsel 
av näring som hatande aktivt söker eller som ges dem genom t.ex. populister. Fast än 
känslan har negativ påverkan på den hatande håller han ofta fast vid den, eftersom 
den ger identitet och skapar gemenskap enligt mottot ”Min fien des fiende är min 
vän”. I en grupp förstärks hatet, eftersom de andras känslor legitimerar mina egna. 
Dessutom krymper rädslan för konsekvenser; gruppen gör mig stark. ”Flockhat” syns 
inte bara på demonstrationer, utan i synnerhet på nätet.
 
SOCIALA MEDIER förefaller påskynda hatiska reaktioner, då man inte möter 
hat objektet personligen och lättare kan angripa det. För den som drabbas         
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Forts. från föreg. sida:

Forts. längst ner på nästa sida:

 av hatattacker kan livet bli ett helvete med allvarliga konsekvenser för 
hälsan och det sociala livet. Dessutom kan hatiska angrepp leda till självcensur. 
Människor vågar inte längre yttra sig i debatter, eftersom de inte vill ta risken 
att utsättas för en hatkampanj. I vår tid finns förmodligen inte mer hat än 
tidigare, men det har lättare att sprida sig och uttryckas offentligt.
 
INTE ALLT SOM AVVIKER från den politiska huvudfåran är dock ”hatretorik”. 
Hat retorik är en etikett som lätt kan sättas på någon för att tysta ner en persons 
obekväma åsikter. En avvikande åsikt behöver inte vara ett kriterium för att 
nå gonting är hatiskt. Snarare är det indelningen i gott och ont; här finns hatets 
kärna. Den som hatar förklarar den andre eller en grupp för dålig, till och med 
för ond. ”Ont är bara den andres hat” (K.P. Liessmann).
 
VAD SÅG JESUS FRÅN KORSET? Den frågan ställde sig konstnären James 
Tissot (1836-1902) och målade ett svar (se omslagsbilden). Han såg på dem som 
följ de och älskade honom, på dem som förföljde och hatade honom; på dem som 
ville beröra honom för att botas, på dem som yrkesmässigt spikade fast honom. 
Han hade en blick för alla. Anledning till hat skulle han ha haft, men han gick 
inte med på hatets förödande dynamik. ”Kristus led, för er skull, och gav er ett 
exempel för att ni skall följa i hans fotspår. Han begick inte någon synd, och svek 
fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han 
svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som 
dömer rättvist. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi 
skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni 
blivit botade” (1 Pet 2:21-24). Det kanske är en del av förklaringen hos dem som 
hatar: de har aldrig sett på sina sår som en början till läkedom.
 
KRISTUS ÄR SVARET på människornas hat. Han stod fast vid sin förkunnelse 
av Guds rike och med dess ankomst den universella gemenskapen med Gud. 
Fol ket i sin helhet var inte berett att omvända sig. Ändå kan det onda och hatet 
be segras genom en enda av Gud därtill kallad människa, som ställföreträdande 
går i bräschen för alla. Jesu ställföreträdande handlande gäller hela hans liv och 
kulminerar i hans död på korset. Jesus tog på sig de yttersta konsekvenserna 
av människans synder: kärlekslöshet och hat, ensamhet och vanmakt, rädsla 
och aggression, gudsmörker och död. Mitt i denna övermäktiga erfarenhet av 
det lömska, destruktiva och dödliga höll han stånd mot det onda, utan att själv 
orsaka nytt lidande eller ondska. Trots allt som människor gjorde mot honom 
höll han fast vid sina systrar och bröder, bad för dem och utgav sig för dem 
till Fadern. Just så bröts det ondas kretslopp inifrån. De onda makterna kunde      
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KH DOMINIK TERSTRIEP S.J.

Omslagsbilden. Vad vår Herre såg från korset. Ak-
varell av den franske målaren James Tissot. Ingår 
i serien Jesu Kristi liv, 350 akvareller med motiv ur 
evangelierna (1886-1894).  
Bild: Wikimedia Commons

FÖRDJUPNING

Forts. från föreg. sida:

Kyrkorådet informerar 20231

Forts. på nästa sida:

 inte övervinna honom och ett nytt liv blev möjligt, vilket uppståndelsen vi-
sar. Men det här nya livet ges inte bara till den uppståndne utan finns till för 
alla, eftersom han som vår ställföreträdare uttalade sitt lydiga ja och drar in oss 
i sin relation till Fadern. Den som dog för oss, har också uppstått för oss.
 
MEN HUR ÄR DET DÅ MED SJÄLVHATET? Det hat som vänder sig mot 
mig själv och gör det så gott som omöjligt att ta emot uppskattning, kärlek och 
uppmärk samhet. Allt vänds bara mot en själv. Tydligen älskar vi inte oss själva 
av natu ren. Det finns motsträviga krafter som hindrar kärleken till en själv. 
Georges Bernanos låter sin prästman säga: ”Det är lättare än man tror att hata 
sig själv. Det är en nådegåva att glömma sig själv. Men om allt högmod har dött 
inom oss, måste nåden över all nåd vara detta: att ödmjukt älska sig själv som 
vilken som helst annan av Jesu Kristi lidande lemmar […].” Tänk om vi kunde 
växa i den insikten!

Sedan i höstas har kyrkorådets nya utskott formerats och tagit upp sitt arbete. Som 
i Eugeniabladets senaste nummer (2022-4) förklarats, sker kyrkorådets praktiska 
arbete framför allt i utskotten. Under rubriken Kyrkorådet informerar vill vi framgent 
ge församlingsmedlemmarna en översikt över det ledamöterna och de adjungerade 
medlemmarna i utskotten sysslar med. Har ni idéer, önskemål eller synpunkter vänd 
er gärna till exp@sanktaeugenia.se, som vidarebefordrar dem till respektive utskott.

VITTNESBÖRD. Utskottet har ägnat sig åt olika former av katekesverksamhet. En 
ny satsning är vuxenkatekes i anslutning till söndagens högmässa som ska starta nu 
under vårterminen. En annan tyngdpunkt är arbetet med församlingens nya hemsida. 
Praktiska förarbeten för den har inletts och ska vara klara i slutet av februari. Nu 
diskuteras mer principiella frågor som t.ex. att skicka veckobrev med information till 
församlingsmedlemmarnas mejladresser.

GEMENSKAP. En grupp bestående av två KR-ledamöter och fyra adjungerade har de 
senaste veckorna engagerat sig i den fortsatta planeringen av den synodala processen. 
Två föreläsningar under våren är spikade, två samtal till ska förberedas. Gruppen     
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 kommer också att träffa företrädare för innerstadsförsamlingarna för eventuellt 
sam arbete. Dessutom planerar utskottet Öppet hus där olika grupper och missioner 
träffas och presenterar sig för att få mer kunskap om varandra. Församlingens idéer 
till att förbättra gemenskapsandan är välkomna.

CARITAS. Utskottet har i samarbete med många frivilliga ordnat med Öppet hus 
på julafton, dit ca 90 personer kom, framför allt flyktingar från Ukraina. En större 
sats  ning på det karitativa arbetet har påbörjats i gestalt av (preliminärt kallat) Mötes
plats Eugenia. Det handlar om en sorts mottagning, dit behövande av olika slag kan 
komma, få kontakt med kompetent personal, konkret hjälp och mänsklig kontakt. 
Här samverkar KR, volontärer och församlingens anställda. Till att börja med har Mö
tes plats Eugenia haft öppet en gång i veckan på förmiddagen då hjälpsökande tagits 
emot i Stora salen. Snart ska en kvällstid tillkomma. Hittills har vi kunnat rekrytera 
ca 30 personer till projektet. Fler volontärer är välkomna! Tillsammans med S:ta Bir-
gitta Folkhögskola har vi även kommit i gång med språkundervisning (svenska) för 
flyktingar från Ukraina i församlingen sedan hösten 2022.

BYGG. Byggutskottet har på sistone framför allt sysslat med renoveringsfrågan. Ut  -
red ningarna inför renoveringen av det gamla huset är i full gång och ska vara kla ra 
i slutet av juni. Därefter kan upphandlingarna göras. När exakt själva renove rings-
arbetet kan börja är i skrivande stund ännu inte klart. Stiftet har beviljat 10 mkr i un-
derhållsstöd. Hela renoveringsprojektets kostnader anslås med ca 30 mkr. 

PERSONAL. Johan Appelberg, som blev invald i ekonomirådet 2014 och 2018, och 
i kyrkorådet 2022, var på grund av sjukdom tvungen att vid årsskiftet avsäga sig sitt 
uppdrag. Jag tackar honom å församlingens vägnar för hans alltid kompetenta och 
outtröttliga engagemang som ledamot och mångårig sekreterare.

KH DOMINIK TERSTRIEP S.J.

Kollekter och insamlingar:
Stiftets adventsinsamling 27/11: 41.000 kr till barns och ungas skol gång i Haiti. 
Livets söndag (3 i Adv) 11/12: 22.517 kr till Livets fond (Respekt)
Julkollekten 2426/12: 73.455 kr till skolgång för flickor i Afghanistan (varav 19 185 kr. från 
Solrosornas försäljning). 

Ge gärna din kollekt via swish eller plusgiro!  

Vad händer med julkollekten till stöd för flickors skolgång i Afghanistan?
I år gick församlingens julkollekt till Jesuiternas utbildningsprogram JWL för stöd till lokala 
skolor i olika delar av Afghanistan, som ger flickor möjlighet att fortsätta sin skolgång. 
Ta li banregeringen i Afghanistan har sedan ett år tillbaka stängt statliga skolor för högre 
utbildning för flickor. De flesta skolor över årskurs 6 är stängda för flickor, men frivilligorga-
nisationernas skolor kan fortsätta med sin undervisning. Forts. på s 9.

Forts. från föreg. sida:

Solrosorna i S:ta Eugenia tackar alla som köpte lotter och hand arbeten 
vid adventsförsäljningen! Behållningen uppgick till 19.185 kr som skänkts 
till församlingens julkollekt (se rutan ovan samt text nedan).
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RAPPORTER

Foto: översta 
och nedersta 
bilden, Christian 
Johansson, 
mellersta bilden, 
insta gram 
Eugenia ungdom. 
 
Forts. på nästa sida:

Biskops visitation • 24/12 2022 
Vår biskop, kardinal Anders Arborelius OCD, 
visiterade församlingen i början av december. 
Programmet för helgen var späckat och 
biskopen gjorde allt från att gå igenom  
kyrkböckerna på expeditionen och fika  
med personalen  till att vara doma  re i  
ungdomarnas tävling om bästa peppar 
kakshuset, hålla adventsreträtt och fira  
mässor i både i S:ta Eugenia kyrka och i 
S:ta Ragnhilds kapell i Blackeberg.  
I sitt visitationsprotokoll framhöll 
biskopen att församlingen utgör  
en levande och dynamisk gemen 
skap, med medlemmar i olika åldrar  
och från många delar av världen. Det finns  
dock ett stort mörkertal katoliker, vilket bl.a. framgår av att hälften av dem som begravs inte är 
re gistrerade medlemmar. Församlingens karitativa insatser, med bl.a. matinsamling, öppet hus 
på jul afton etc. är enligt biskopen ytterst värdefulla. 
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Forts. från föreg. sida:

1. Öppet hus på julafton. Foto: Merja Niskanen 
2. Ministrantläger på Marielund 2-5/1. Foto: Robel Domenico 
3. Requiemmässa för påven Benedict. Foto: Anders Kvist  
4, 5. En kväll om Caravaggio 13/10. Foto: Claudia Hammerich  
6. Gäst i Böneveckan för kristen enhet 23/1: Magnus Persson,  
präst i SvK/EFS. Foto: Claudia Hammerich

3

2

4

1

5 6
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22/2 – 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.  

25/2 – lördag: Församlingsreträtt i fastan. Kl 14-17.30. Se även annons på s 10. 
 
3/3 – fredag: Eukaristisk tillbedjan kl 8-21, avslutas med completorium kl 20.40. Obs! Ingen 
korsvägsandakt denna dag. 

12/3 – Tredje söndagen i fastan: Insamling av mat och hygienartiklar till behövande, i alla mässor 
(mer information på s 19).  
 
18/3 – lördag: Botgudstjänst med bikttillfälle. Kl 14. Se även annons på s 10. 

20/3 – måndag: S:t Josef, Jungfru Marias brudgum, högtid. Mässa kl 12, högmässa 18.  
 
25/3 – lördag: Herrens bebådelse – Jungfru Marie bebådelsedag, högtid. Högmässa kl 9.30. 

26/3 –  Femte söndagen i fastan:  Mödrars bön inbjuder till dagsreträtt med mässa. Pastoralcen-
ter JPII, Brunnsgränd 4, Gamla stan.  Kl 11-17 (eukaristisk tillbedjan kl 15, mässa kl 16). 
 
3/4 – måndag i Stilla veckan: S:ta Eugenia kyrkas invigningsdag. 

INFORMATION

Högtider och speciella gudstjänster i fastetid

Ordinarie gudstjänst tider: Se s 2, samt mer utförligt, Veckobladet. Se även aktuell infor-
mation på församlingens webbplats och facebooksidan S:ta Eugenia katolska församling.

Påsk i S:ta Eugenia , se s 12

Forts. Vad händer med  julkollekten ...  från s 6:

 I december 2022 meddelade talibanerna dock att kvinnor inte längre får arbeta i utländ-
ska biståndsorganisationer eller som lärare i skolor. I januari 2023 kom ytterligare förbud 
mot kvinnors deltagande i arbetslivet.
Med anledning av detta har vi fått följande meddelande från JWL, angående användning av 
vår Julkollekt till Afghanistan: ”För att fortsätta stödet till flickors utbildning har Jesuiterna i 
Afghanistan utvecklat samarbete med lokala skolor ute i landet så att flickor kan del  ta i nya 
former av undervisning. Man startar hemskolor där man har tillgång till en laptop eller an-
nan mobil enhet. På många platser runt om i landet finns ett intresse hos lokala ledare, för-
äldrar och lärare att hitta sätt att bedriva undervisning vid sidan om Talibanernas inskränk-
ningar.”  Vår kollekt kommer alltså fram till de afghanska flickorna och vi önskar Jesuiterna i 
Afghanistan allt gott med det fortsatta arbetet!

För Katastrof- och utvecklingskontot,  
PER FRÖBERG,  PER HÖJEBERG
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Församlings reträtt 
Compunctio  den heliga 
smärtan. Låt ditt hjärta ge
nomborras av Guds spjut. 
  
• Lördag 25/2 kl 14-17.30 
Syster Siluana OSB från Mariavalls 
benediktinkloster i Skåne utma-
nar oss med fem tankeställare 
in för fastetiden. Andligt föredrag, 
tillbedjan, tystnad, biktmöjlighet. 
Avslutas 
kl 17 
med med 
sjungen 
vesper 
för 1:a 
sönda-
gen i 
fastan. 

Korsvägsandakter / Stations of the Cross
På svenska • Fredagar direkt efter kvällsmässan –  
24/2 • 10/3 • 17/3 • 24/3 • 31/3.  
Obs! 3/3 utgår på grund av Eukaristisk tillbedjan hela dagen.

In English • Wednesdays directly after evening Mass –   
1/3 • 8/3 • 22/3 • 29/3 • 5/4.  
Please note, on March 15th there will be a concert instead of the Stations of the Cross. 
 

Botgudstjänst 
Med bikttillfälle • Lördag 18/3 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. Huvudcelebrant: p Stefan Dartmann S.J. Tillfälle till bikt hos flertalet präster.
 
Alla hälsas varmt välkomna att tillsammans med församlingen förbereda sig inför påsken!  

Ikon skriven av sr Siluana OSB                                                                                 Foto:  Lina Karna Kippel
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Xxx 

Påskkollekten  till JRS:s hjälpinsatser i irak 

Församlingens påskkollekt går till Jesuiternas flyktinghjälp (JRS, Jesuit Refugee Service) 
och organisationens arbete i staden Qaraqosh i norra Irak. Även förra årets påskkollekt gick 
till detta angelägna ändamål. Qaraqosh invånare – både kristna, yazidier och muslimer – 
tvingades tidigare fly undan Islamiska statens (IS) terror. När de nu återvänder till sina forna 
hem befinner de sig i en mycket utsatt situation. JRS bistår återvändarna oavsett deras 
religion, förutom genom ett rent materiellt stöd även i form av skolverksamhet och aktivite-
ter riktade till barn liksom yrkesutbildning och kunskapshöjande insatser (om bland annat 
könsbaserat våld) till de vuxna. I projektet ingår även viss medicinsk hjälp. Dessutom söker 
JRS främja möten och dialog mellan områdets olika religiösa grupper i syfte att verka för en 
stärkt social sammanhållning.

Du kan lämna ditt bidrag i kollekthåven eller genom nedanstående banktjänster (ange ”JRS”):

Plusgiro: 479 16 67 – 1  •   Swish: 123 639 4415 

För Katastrof- och utvecklingskontot,  
PER HÖJEBERG

FÖRSAMLINGS MÖTE
Söndag 23/4 kl 12.30

Alla församlingens medlemmar och vän
ner hälsas välkomna!
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Palmsöndagen – 2/4 
8 Mässa 
9.30 Mässa för stora och små 
11 Högmässa 
18 Mass 
Kollekt till stiftets fasteinsamling 
 
Tisdag i Stilla veckan – 4/4 
11 Oljevigningsmässa i Dom  
 kyrkan 
 
Skärtorsdagen – 6/4 
19.30 Koncelebrerad högmässa   
 Olivbergsvaka fram till kl 24 
 
Långfredagen – 7/4 
11 Korsvägsandakt för barn 
15 Kristi lidandes liturgi  
20 Completorium vid Jesu grav 
 
Påskafton – 8/4 
20.30 Påskvaka  
Påskkollekt 
 
 
Påskdagen – 9/4 
9.30 Mässa för stora och små 
11 Högmässa  
18 Mass  
Påskkollekt  

 

 
 

lll
lh

hh
 

Annandag påsk – 10/4 
8 Mässa  
11 Högmässa  
17 Högtidlig påskvesper 
Påskkollekt 
 
 
Andra påsksöndagen – 16/4 
Den gu dom liga barmhärtighetens söndag  
8 Mässa 
9.30 Mässa för stora och små  
11 Högmässa  
18 Mass 
 
 
Dagen före Kristi himmelsfärd – 
onsdag 17/5 
12 Mässa 
18 Helgsmålsmässa 
 
Kristi himmelsfärd – torsdag 18/5 
8 Mässa 
11 Högmässa - Första heliga kommunion 
18 Mass 
 
Pingstdagen – söndag  28/5  
8 Mässa 
9.30 Mässa för stora och små 
11 Högmässa 
18 Mass

 
Stilla veckan  &  PåsktidenStilla veckan  &  Påsktiden
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27/4 – torsdag: Petrus Canisius, fest. Mässa kl 12, 18.  

30/4 – 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. 
 
1/5 – måndag: S:t Josef arbetaren: Mässa kl 9.30.

13/5 – lördag: Mässa kl 9.30, Första heliga kom mu nion kl 11.
 
14/5 – 6:e påsksöndagen: Mässor kl 8, 9.30,11. Insamling av mat och hy gien artiklar till 
behövande, i alla mässor (mer information på s 19).  
Sixth Sunday of Easter. Mass at 6 pm with First Holy Communion. Collection of Food and 
toilet requisites for the poor (please, see p 23).  

17/5 – onsdag: Mässa kl 12, Helgsmålsmässa inför Kristi himmelsfärd kl 18.
 
18/5 – torsdag: Kristi himmelsfärds dag. Första heliga kom mu nion kl 11.  
Ascension Day. Mass at 6 pm.  

28/5 –  söndag: Pingstdagen. Se s 12. 
Pentecost Day. Mass at 6 pm with Confirmation.
 
4/6 – söndag: Heliga Trefaldighet. Mässor kl 8, 9.30,11. 
Trinity Sunday. Mass at 6 pm.  

6/6 – tisdag: Sveriges nationaldag. Mässa kl 9.30.  
 
7/6 – onsdag: Mässa i Riddarholmskyrkan kl 18 med anledning av drottning Josephinas 
dödsdag. Obs! Ingen kvällsmässa i S:ta Eugenia.  

10/6 – lördag:  Mässa kl 9.30, Konfirmation av ungdomar kl 11. 
 
11/6 – söndag: Kristi kropps och blods högtid. Mässor kl 8, 9.30,11. Kristi lekamenspro
cession efter högmässan. Barn klädda i "Första-kommunionkläder" särskilt välkomna. 
Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ, Mass at 6 pm. 

15/6 – torsdag: 40 timmars eukaristisk tillbedjan inför Jesu heliga hjärtas dag, börjar 
efter kvällsmässan kl 18. Completorium kl 20.40.
40 hours of Eucharistic Adoration begins after Mass at 6 pm. 
 
16/6 – fredag: Jesu hjärtas dag, högtid. Laudes kl 7, mässa 7.30 och 12, ves per 17.15, hög-
mässa 18, completorium 20.40. 40 timmars eukaristisk tillbedjan pågår t.o.m. lördagens 
laudes kl 8.45 och avslutas med mässa 9.30. 
Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus. Services in Swedish (Please see above).  
40 hours of Eucharistic Adoration up to and including the 9.30 Mass on Saturday. 

17/6 – lördag: Laudes kl 8.45, Mässa 9.30.  

23/6 – fredag: Midsommarafton. Mässa kl 9.30. 
24/6 – lördag: Johannes döparens födelse, högtid. Högmässa kl 9.30.

Högtider och speciella gudstjänster i påsktid
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Katolskt forum
KURSER våren 2023: 
Katolska kyrkans lära och liv (termin 2 av 2). Dominik Terstriep S.J. Måndagar udda veckor 
från 16/1. Stora salen kl 19 (200 kr). 

Filosofiskteologiska samtal. Rainer Carls S.J. Måndagar udda veckor 16/1- 27/2. Obs! I 
S:ta Ragnhilds kapell, Blackeberg, kl 18.30 (200 kr).  
Samtal om dagens evangelium. Klaus Dietz S.J. Torsdagar från 12/1. Stora salen kl 11–
11.45. Det går bra att delta vid enstaka tillfällen.  

Ikonmåleri/Classes in Icon painting. Alexander Deriev. Fem kurser under våren: 20-22/1 • 
17-19/2 • 17-19/3 • 21-23/4 • 19-21/5. Tider: Fred. kl 15-20, lörd. kl 15-21 (Obs! lörd. 22/4: kl 
13.30-21 samt lördag 20/5 kl 12-18), sönd. kl 10-15. Elisabethrummet (1700 kr/kurs).  
New Course (in English): The "I am" sayings of Jesus in the gospel of John. Anders Hove-
myr and others. Seven Sundays: February 12–March 26. Stora Salen at 5.15 pm-5.45 pm. 

FÖREDRAG, SAMTAL, KULTURARRANGEMANG: 
21/2:  Fettisdagsbio: Äppelkriget (1971). Biblioteket kl 18.45. Comp letorium kl 20.40. 
 23/2: Den ortodoxa tron i krigets Ukraina. Per-Arne Bodin prof. em. Stora Salen kl 19.  

28/2: Benedikt XVI – teologen på påvestolen. Gösta Hallonsten, prof. em. och tidigare 
medlem av Internationella Teologkommissionen i Rom, ledd av kardinal Ratzinger, ger en 
bild av dennes teologi som kardinal och påve, samt förmedlar några intryck från möten 
med kardinalen. Övre Salen kl 19-20.   
9/3: Livshistoria & Insikter: Arkimandrit Matthias Grahm OSB intervjuas av k.h. Dominik 
Terstriep S.J. Stora Salen kl 19. 

30/3: Den synodala processen i vårt stift – vad fick vi för svar? Hur går vi vidare? F.  And rés Ber-
nar, biskopsvikarie för evangelisation, Kristina Hellner, kommunikationsansvarig. Stora salen kl 19.

13/4: En kväll om Tolkien. Femtio år sedan Ringen-trilogins författare gick bort. John Sjö-
gren, kulturskribent, Dominik Terstriep S.J. och Eric Schüldt samtalar om Tolkiens mytolo-
giska bygge. Café Eugenia kl 19. Specialerbjudande på pizza och dryck fram till kl 21. 

27/4: Jacques Maritain – liv och verk. Få katolska tänkare under 1900-talet hade så allom fat-
tande ambitioner som Jacques Maritain - att förstå sin tids vetenskap och tänkande i ljuset av 
Thomas av Aquino. Erik Åkerlund, lektor i  filosofi vid Newmaninstitutet. Stora Salen kl 19. 
 
11/5: En kväll om Freud. "Psykoanalysens fader " (1856-1939) beskrev det mänskliga psyket 
som Detet (drifter) och Överjaget (sam vetet). Kan det ses som synder och dygder? Kan ett fa-
ders komplex överföras på Kyrkan? Per Magnus Johansson, psykoanalytiker, Jörg Nies S.J., Eric 
Schüldt, sam talsledare. Café Eugenia kl 19. Specialerbjudande på pizza och dryck fram till kl 21. 

25/5: Kyrkans sociallära i polariseringens tid. Dagens samhällsdebatt förs ofta som ett 
skyttegravskrig. Katolska kyrkans ståndpunkter i moralfrågor utsätts för hätsk kritik som 
knappt hinner bemötas innan debatten gått över till nya frågor. Hur kan man stå upp för 
sin övertygelse och bjuda in till verkliga samtal? Charlotta Levay, Civitas idéinstitut, Thomas 
Idergard S.J. Stora salen kl 19. Livesändning. 
 
1/6: Boklansering: Boken om livets slut. En antologi om palliativ vård, behandlings be gräns ning, 
moralteologi, de sjukas smörjelse. Samarr. Respekt, Veritas, Katolskt Forum. Stora Salen kl 19.        
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Katolskt Forums program uppdateras hela tiden:  www.sanktaeugenia.se  
Pro gram   an svarig:  • Claudia Hammerich - katolsktforum@sanktaeugenia.se - 08-505 780 23

Musik
Kalendarium – våren 2023
 
15/3 ♪ Onsdag kl 18.45: Vokalensemblen och Stockholms Bachsällskap framför pas-
sionsoratoriet Membra Jesu Nostri av den dansk-tyske kompositören Dietrich Buxtehude 
(1637-1707). Det är en korsfäste Jesus som besjungs och var och en av kantaterna riktar sig 
till Jesu kroppsdelar. Texterna, författade av Bernard av Clairvaux, introduceras av kyrko-
herde Dominik Terstriep.

26/3 ♪ 5:e söndagen i fastan kl 12.45: Enligt tradition i församlingen framförs Giovanni 
Battista Pergolesis Stabat mater (1736) någon gång under fastan. I år blir det Ungdomskö-
ren och två solister som, under ledning av Anne Maj Samuelsson, framför detta vackra verk 
om Marias sju smärtor.
 
4/4   ♪ Tisdag kl 18.45: Passionsverket  The Crucifixion av den engelske kompositören 
John Stainer framförs i Stilla veckan av Kyrkokören med solister. Samuel Eriksson sitter vid 
orgeln, dirigent är Ulf Samuelsson. Verket uruppfördes 1887 i Saint Marylebone Parish 
Church i London och har framförts där varje år sedan dess. 
 
16/4  ♪ 2:a påsksöndagen kl 12.45:  Ulf Samuelsson bjuder på festliga orgelklanger från 
kyrkans fina engelska orgel. Givetvis finns musik av J.S. Bach på programmet.

 
Välkommen till vårens musikutbud i gudstjänster och konserter!  

ULF SAMUELSSON, kyrkomusiker

Körsång i S:ta Eugenia                                                               ♪ ♪ ♪   
Är du intresserad av att sjunga i någon av våra körer? 

• Barnkören:  flickor och pojkar 8-13 år – Anne Maj Samuelsson

• Ungdomskören:  14 år och uppåt – Anne Maj Samuelsson 

• Vokalensemblen:  4-5 sångare i varje stämma. God körvana och bra notläs-

ningsförmåga en förutsättning – Ulf Samuelsson

• Kyrkokören:  ca 35 sångare. Sjunger regelbundet i högmässorna – Ulf  Samuelsson

• Gregorianska scholan:  damröster som sjunger  Kyrkans klassiska musik, den grego-

rianska – Helena Mann Sundström

Telefonnummer och mailadresser till körledarna finns på tidningens baksida.
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Marriage preparation  
for couples planning to marry in the 

Catholic Church
2 hours livestream about marriage prepara
tion with Jesuit father Klaus Dietz, the couple 
Ann and David Darby and Ulrika Erlandsson 

https://kpn.se/resurser/we-re-getting-married 
Katolska pedagogiska nämnden  
Stockholms stift 
The Catholic Diocese  
of Stockholm

g Äktenskapskurs   g 
 

Lördag 11 mars kl 13.30-18 
Övre salen  

pater Stefan Dartmann S.J. 
diakon Ronny Elia

Anmälan till Pastorsexpeditionen 
ggg 

(max tio par)  

Dop • Äktenskap 

Barndop i församlingen äger rum i en gemensam dopguds-
tjänst där flera barn döps vid samma tillfälle (se datumen nedan). 
För att anmäla ett barn till dop kontaktas pastors expeditionen, 
senast tre veckor före aktuellt dopdatum. 

Dopförberedelse. Den präst eller diakon som ska döpa barnen 
som anmälts till en viss dopgudstjänst kontaktar familjerna i god 
tid före dopet. Alla familjerna samlas sedan till gemensam dop -
förberedelse (ev. via länk). 
Gemensamma dopgudstjänster på svenska:    
Lördagar kl 14 följande datum 2023: 11/3 • 1/4 • 8/4 
(påsk  vaka) • 13/5 • 3/6

All baptisms of small children in the parish will take place in communal baptismal 
liturgies (see the dates below). Please register with the Parish Office for a baptismal service.   
Baptism Preparation. The priest or deacon who will baptize the children registered 
for a particular baptism service will contact the families well in advance of the baptism. 
All the families then gather for a joint baptism preparation (possibly via link).
Communal Baptismal Liturgies in English: 
Saturday at 2 pm the following dates 2023: 22/4 • 17/6

Äktenskapsförberedelse.  
Kontakta en präst eller diakon minst tre 
må   na der före bröllopet. Anmäl er sedan till 
församlingens äktenskapskurs (se nedan). 
Se även KPN livestream (engelska) nedan t.h.  

DOP  /  BAPTISM

Marriage Preparation. Please contact 
a priest or a deacon at least three months 
before the wedding date. After that, please 
attend a 2 hours livestream (see below).  

ÄKTENSKAP  /  MARRIAGE

• Vill du döpas som vuxen? Eller är du döpt i annat trossamfund och vill 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.  
• Vill du konfirmeras som vuxen? Kontakta kyrkoherde Dominik Terstriep S.J.
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Trosundervisningen för barn och ung domar 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 registreringsdagen. 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 2007-2009. 

Konfirmationens sakrament. Förberedelsen sträcker sig över två läsår, när eleverna går i 
klass 8 och 9. För att börja i klass 9 mås te man alltså ha genomgått undervisningen i klass 8 
föregående år, i S:ta Eugenia eller annan församling. Om inte hänvisas eleven först till klass 
8. Konfirmationen äger rum i slutet av klass 9.  

Klockslagen som står i schemat nedan för de olika grupperna gäller hela läsåret. Mässan är en 
obligatorisk del av undervisningen. Paus med varmkorv och dricka efter ungefär halva tiden.  

Trosundervisning - för barn och ungdomar  

KLASS 2  
kl 10-13

KLASS 3 
kl 10-13

KLASS 4-6 
 kl 12-15

KLASS 7 
kl 10-13 

KLASS 8 
kl 10-13

KLASS 9 
kl 10-13

18/2 18/2 18/2 11/2 11/2 11/2
25/21/3 läger  
(obligatoriskt) 18/3 18/3 18/3

1/4 1/4 1/4 11/3 11/3 11/3

29/4 29/4 29/4 25/3 25/3 25/3

13/5 13/5 lördag 
kl 11 
Första kommu
nion gr 1  
Förberedelsedag: 
12/5 kl 915

22/4 22/4 22/4

6/5 6/5 6/5

18/5 torsdag 
Kristi himmelsf. 
kl 11  
Första kommu
nion gr 2  
Förberedelsedag: 
17/5 kl 915

3/6 Avslutn. 3/6 Avslutn. 3/6 Avslutn.

9/6 Övning i kyrkan
kl 1921 (obligatoriskt)

27/5 Avslutn. 27/5 Avslutn. 27/5 Avslutn. 10/6 Konfirmation 
kl 11
Samling konfirmander 
kl 10

Ansvariga för  Klass 26: D. Ronny Elia • ronny.elia@sanktaeugenia.se 

under   Klass 7: Clara Silfverswärd  Dahlgren • clara.silfverswarddahlgren@gmail.com 

visningen: Klass 8: Martin Jungkvist & Beatrice Kühn Jungkvist •  

   beatrice.kuhn.jungkvist@gmail.com   

   Konfirmander 9: P. Thomas Idergard S.J. • thomas.idergard@sanktaeugenia.se
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S:ta Ragnhilds kapellförsamling Bromma

Kära medlemmar i S:ta Ragnhilds ka pell församling! Vi önskar er ett av 
Gud rikligen välsignat nytt år och allt gott för resten av vintern och början 
av våren. Som ni kan se på s 2 har vi en mässa kl 11.00 på vardagarna. Efter-
som det hittills inte har kommit fler än hundra besökare till högmässan på 
söndagarna, finns vanligtvis bara en mässa, kl 11, också på söndagar. Är det 
barnundervisning (datum nedan) firas också en familjemässa, i vilken natur-
ligtvis även andra än föräldrar och barn kan delta. Fortsätt att hålla avstånd 
till andra under mässorna, så långt detta är möjligt. Om det finns någon 
som förbereder kyrkkaffet (anteckna er gärna på listan i Allmänningen) så 

fortsätter vi med kyrkkaffet efter söndagsmässorna som hittills. Studiecirkeln behandlar 
filosofiska och teologiska frågor, som ni kan skicka till mig via e-mail: pater.carls@gmail.com
RAINER CARLS S.J.

 
Mässfirande, Eukaristisk tillbedjan, Bikt - se s 2.   
 
Kyrkkaffe - efter söndagsmässorna (anteckna er gärna på listan i Allmänningen!).  

Undervisning för barn från 8 år -  12/3, 26/3, 23/4, 7/5, 21/5. Kontaktperson: Elisabet De-
gen elisabet.degen@telia.com 

Studiecirkel - Filosofisk-teologiska samtal. Öppen samtalscirkel, måndagar udda veckor: 
27/2, 13/3, 27/3, 24/4, 8/5, 22/5. Allmänningen kl 18.30. 

Handarbetsgruppen - träffas på tisdagar kl 9.30-11.30 i Allmänningen. Kontaktpersoner: 
Birgitta Magnusson och Elisabet Degen.

Josephinahemmets vänner - På Josephinahemmets äldreboende finns behov av volontärer 
för trädgårdsarbete, kaffeservering, högläsning mm. Mer information hittar du på  
www.josephinahemmet.se. Kontakta också gärna Elisabet Degen (se mailadress ovan).  

 
FASTA OCH PÅSK I S:TA RAGNHILD

22/2: Askonsdagen – Mässa kl 11.

20/3, måndag: S:t Josef, Jungfru Marias brudgum – Mässa kl 11.  

25/3, fredag: Herrens bebådelse, Jungfru Marie bebådelsedag – Mässa kl 11

2/4: Palmsöndagen –  Mässa kl 11.

6/4: Skärtorsdagen – Mässa kl 19.30. 

7/4: Långfredagen – Långfredagsliturgi kl 15.

8/4: Påskafton – Herrens uppståndelse - Mässa kl 20.

9/4: Påskdagen – Högmässa kl 11.

1/5, måndag: S:t Josef arbetaren – prel. Mariaandakt  
 i Skogskatedralen kl 14.
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 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) 

Mässa för  
S:ta Eugenias seniorer 

 
Torsdag 11/5 kl 11  

S:ta Ragnhilds kapell 
Josephinahemmet 

Lunch för 100 kr serveras i Jose-
phinahemmets matsal efter mässan. 
Meddela gärna om särsklid kost önskas.

Anmälan senast torsdag 27/4  
till pastorsexpeditionen 

08-505 780 00 eller  
ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se 

 
Adress: Drachmannsgatan 2, Bromma 

 Tbana: Blackeberg  
eller Islandstorget.

VARMT VÄLKOMMEN!            

Särskilt uppskattat: 
konserver med färdiga 

rät ter, ris, matolja, 
pulverkaffe, tvål. 

Tideböner i S:ta Eugenia
Vesper:  
• Onsdagar kl 17.30 (inställt vid konsert på onsdagar, p.g.a. repetitioner).  
• Lördag 25/2 kl 17  Första vesper  för Första söndagen i fastan. Avslutar försam-
lingens adventsreträtt (se s 10).
• Annandag Påsk 10/4 kl 17  Högtidlig påskvesper  
Completorium:  
• Första fredagen i månaden kl 20.40. Avslutar eukaristisk tillbedjan kl 8-21. 
• Tisdag 21/2 kl 20.40. Efter Fettisdags bio (se s 14)
• Torsdagarna 16 och 23/3 kl 20.40. Efter filmen Ben-Hur som visas kl 18.45 i Biblio-
teket (i två delar).
• Långfredag 7/4 kl 20: Completorium vid Jesu grav  
• Vissa måndagar kl 20.40 (se Vecko bladet)  
Sedvanliga tideböner i samband med 40 timmars tillbedjan inför Jesu hjärtas 
dag 15-17/6 (se s 13).
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Etio-Eritreanska missionen
 

ብቅድስቲ ጾም ጌርና ናብ ፋሲካ ነማዕዱን ንጎዓዝን 
 

መእተዊ ንባብ= ኢሳይ 58፣1-12 
 

ዓቢይ ጾም (ጾመ 40) ኢየሱስ ክርስቶስ 40 መዓልትን 40 ለይትን ናይ ዝጾመሉ ብሞት ናብ ትንሣኤ ዝገበሮ 
ከቢድ ጹረተ መስቀል ዘለዎ ትምህርቲ ሕይወት እዩ። ጾመ ክንየውቲ ካብ ጥዑም ብልዕን መስተን ምቁራጽ፣ 
ናብ ነፍስና ምፍቃድን፣ ናብ ናይ ምሕረት ሥራሕ እንጽመደሉን ንድኻ ክርስቶስ ንመስለሉን መንፈሳዊ 
ዕዮን እዩ። 
ጸጋ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ንግላውን ኃባራውን ለውጢ ሕይወት ንክንገብር ይዕድመና። ተግባራት 
እግዚኣብሔር ብትሑት መንፈስ ዝተፈጸሙ ዓበይቲ ናይ ድኅነት ሥራሓት አብነትና እዮም። እግዚኣብሔር 
ብፍቕሪ ተደሪኹ ሰብ ምዃኑ፣ ሰብ ብሰቡ ከኣ ፍጽምና ዝተመልአ ሰብኣውነት፣ ግን ከኣ ትሑትን ድኻን 
ምዃኑ። “ንስኻትኩም ብድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ፣ ሃብታም ክነሱ ምእንታኻትኩም ደኸየ። 
”(2ቆሮ.8.9) 
እዛ ፍቕሪ’ዚኣ ምስቲ እነፍቅሮ አካል ብኩለንተናዊ መዳያት ከምእንሳተፍ ትገብረና፣ ሓደ አተሓሳስባ 
ትፈጥረልና ወይ ተመሳስለና፣ አብ መንጎና ንዝርከቡ መናድቕ ናይ ፍልልያት ተፍርሰልናን ንዘሎና ርሕቀታት 
አጥፊኣ ተቀራርበና። ብድኽነቱ ከህብትመና ዝመረጸ አምላኽ አሎና። ብምስትምሃርን ይቕረታ ብምግባርን 
ካብ ኩነት ናይ ክፉእ ናብራ ከውጽኣና ክኢሉ። እዛ ፍቕሪ’ዚኣ ሓቀይና ነጻነት፣ ድኅነት፣ ታሕጓስ፣ ርኅራሔ፣ 
መንፈስ ሓድነትን ተውህበና። ድኽነት ናይ ክርስቶስ እታ ካብ ኩሉ ሃብታት ዘለዓት ሃብቲ እያ፣፣ 
 

ብድኽነቱ ከድኅነና ዝመረጸ ናይ ድኻታት ድኻ ክኸውን ቀጺሉ። ሃብቲ አምላኽ ብሃብትና ዘይኮነስ፣ 
ብድኽነትና አቢሉ (ብናይ ገዛእ ርእስና ድኽነት) መንፈስ ክርስቶስ ዝሓለፎ ምስዝኸውን፣ ናባና ይሓልፍ።  
ኩልና ክርስቲያን ከኣ፣ ድኽነት ናይ አኅዋትናን አኃትናን እናነጻጸርና ክንውንና ይግበኣና። ር፣ሊ፣ጳጳ አባ 
ፍራንቸስኮ ሠለስተ ዓይነት ድኽነት ይጠቕሱ፣- 
 

1ይ ናይ ግዙፍ ትሕዝቶ ድኽነት ብዛዕባ ከርፋሕ መነባብሮ ስእነት (Material destitution) 
2ይ ናይ ኃጢኣትን ናይ ልምዲ ኃጢኣትን (ብሓሽሽን ብኣልኮላዊ መስተን  

 ብጽዩፍ አሳእል ብምስዓብን) ባርያ ናይ ምዃን ድኽነት (Moral destitution) 
3ይ ካብ እግዚኣብሔር ምርሓቕን ንፍቕሪ እግዚኣብሔር ምንጻግን ድኽነት (Spiritual destitution) 
 

ንብሥራተ-ወንጌል ክንሰብኽ ከሎና፣ ነጻ ዝገብር ብሥራት ኅድገት ኃጢኣት ኢና እነቃልሕ፤ እግዚኣብሔር 
ሕጉሳት አወጅቲ ናይ መልእኽቲ ምሕረቱን ፍቕሩን ክንከውን እዩ ዝደልየና፣፣ እዚ ከኣ ካብ ዝኾነ ይኹን 
ኅጡእ መንነትና ክንናገፍ ይገብረና። 
 

ክቡራት ምእመናን፣ አኅዋትን አኃትን፣ በዚ ቅዱስ እዋንዚ፣ ምስቶም በዞም ሠለስተ ዓይነት ዘጠቕሱ 
ድኻታት ወገናት ምስክርነት እናሃብና ክንነብር’ሞ፣ በዚ ከኣ ነቲ ዝደኸየ ክርስቶስ ክንመስሎን፣ ብድኽነቱ 
ብጸጋ ንክንህብትምን እዩ። ጾም 40 እምበኣር፣ ንርእሰ-ክሕደት ዝሕግዘና ምቹእ እዋን እዩ። በዚ ከስ ንባዕልና 
እናደኸና ንካልኦት ምእንቲ ክንረብሕ እዩ። ብዘይካ ናይ ኩነት ምሥጢረ-ንሥሓ፣ ሓቀይና ርእሰ-ክሕደት 
ክህሉ አይኽእልን እዩ። 
ነዚ ጾም ዝሕግዘና ዕዮ አሎና። አብ  ኢሳይያስ ነቢይ 58፣1-12 ኢና ንረክቦ ነንብቦ። ምስ ጾም ዝኸዳ ክልተ 
ወንጌላውያን ተግባራት ጸሎትን ምጽዋት ምሃብን እየን። ንጸሊ፣ አብ ናይ ሥጋ አመና አይንሰስዕ፣ ናብ 
መንፈሳውነትና ነድህብ፣ ንውሽጥና ንርአ፣ ካብ ኃጢኣት ንርሓቕ፥ ዝተረፈ አምላኽ ክድግፈና እዩ። ብሩኽን 
ቅዱስን እዋን ጾም ይግበረልና። 

ኃውኹም አባ ኃይለ ተስፋማርያም ውመ 
                              የካቲት 20 የካቲት 2015 ግዕዝ (27 የካቲት 2023 ፈረ) 
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Ur våra kyrkböcker

Marthe YOUSRA 
Elena STRID QUIJANO 
Mario META 
Emili META 
Alexander OWELEKE 
Benjamin MARQUS 
David BLOMSTRÖM 
Milton BONDEGÅRD

Alexander MAKSYMETS 
Fatoumata DIOMANDE 
Benedict APARICIO SEGERCRANTZ 
Adeline LAURINSKI 
Leia SADIAN 
Leslie SHANDO 
Eluana HAGOS OKUBAZGHI 
Stephanie SAEZ BEREZNAJA 
Dino MUSIC

Genom dopets sakrament har i Kyrkans gemenskap upptagits:

Herre, gör dem genom dopet till dina trogna lärjungar!

Våra avlidna:

Hildegard MELLBERG, 92  
Maj-Britt WALENTYNOWICZ, 50 
Alicija MENYES, 89 
Peter DICKSON, 81 
Ethel SZÉKELY, 94 
Rosa LOGIODICE, 72

Sabah RAZOOK ISSA, 87 
Janna Angelica DINGCO PALCONIT, 20 
Damir VRDOLJAK, 51 
Hildegard MELLBERG, 92  
Tomas MARTIN, 63 
Carl EKELÖF, 91 
Irma MÖLLER, 86 

Herre, låt ditt eviga ljus lysa över dem!

Genom äktenskapets sakrament har förenats:

Herre, låt dem återspegla din kärlek till människorna!

Kristina Maria VAN DER MEY & Nahom TAME 
Melina JOHANSSON & Antwan KHALIK

I Kyrkans fulla gemenskap har upptagits: 

Erik JEOR 
Samu LEHTO  

Tobias ABRAHAMSSON
Herre, ledsaga dem allt djupare in i Kyrkans gemenskap!

Mässa i S:t Josefs kapell på Katolska kyrkogården kl 15: 
Mass at the Catholic Cemetery at 3 pm:  

 Tisdag 28/2, tisdag 28/3, fredag 28/4, måndag 29/5, onsdag 28/6, fredag 28/7, måndag 
29/8, torsdag 28/9, fredag 27/10, tisdag 28/11, torsdag 28/12.                            
Norra begravningsplatsen, Haga, grind 6. Buss 515 till Linvävartorpet eller gångav
stånd från Karolinska sjukhuset. 
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Mass in English. Sundays at 6 pm. For the dai ly Mass schedule in Swedish, please see page 2.

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. 
 
CUC – Catholic Univer sity Chaplaincy.  
A group of students and young adults from around the world. Discussions, sha-
ring and social time at CUC. Sunday after Mass in English in Café Eugenia. More 
information at our Facebook-group, Catholic Students in Stockholm.  

Father DOMINIK TERSTRIEP S.J., University Chaplain  kyrkoherde@sanktaeugenia.se  

African Mass. Vigil Mass is celebrated at 5pm on the following Saturdays:  
18/2 • 18/3 • 29/4 • 20/5 • 18/11 • 16/12.  
For more information, please contact: maximusezeoke@gmail.com. 

♪ Nigerian Choir sings in Mass in English and in African Mass. Please contact  
ebyadazion@yahoo.com, Trudymicael@yahoo.se

♪ Uganda Choir sings in Mass in English. Please contact: Florance Mukasa,  
mukf2013@hotmail.com, 070-0373829.  Or ugacacos@gmail.com, 073-9550422.

Filipino Mass. Vigil Mass in Filipino is celebrated one Saturday a month at 5pm on the fol-
lowing dates: 25/2 • 25/3 • 22/4 • 27/5 • 24/6 • 22/7 • 26/8 • 23/9 • 28/10 • 25/11 • 23/12. For more 
information, please contact: dfv0318@yahoo.com or fccstockholmsweden@gmail.com. 

♪ Filipino Choir – sings in Mass in English and in Filipino Mass.  
Please contact:  cfcfflstockholm@gmail.com.  

Information in English

Katolsk Bokhandel

Välkommen att handla på plats eller i vår webshop!  
www.katolskbokhandel.com

Lent and Easter. Wisdom from St. Ignatius of 
Loy ola. James L. Connor SJ • Liguori, Missouri 2009. 

Om Kristi efterföljelse. Thomas á Kempis • Catholica 
2005.   
Andlighet mitt i vardagen. Hans Schaller, Dominik 
Terstriep • Veritas 2013. 

Korsvägen. Anders Arborelius • Veritas 2010.  
Oremus. Katolsk bönbok • Veritas 2021.



23

BiAnnual Terms

 #1 from September 2022 to December 2022
 #2 from January 2023 to June 2023

 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´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/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

Appreciated items:  
canned food with ready 
meals, rice, cooking oil, 

instant coffee, soap.

 
Special days

9th   April 2023: Week 15 Easter Sunday
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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 08505 780 00 • Telefax 08611 88 08 • Plusgiro 514 45 – 5
Expeditionstid: måndag, onsdag, torsdag 9–13 • tisdag 1417 • fredag stängt

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

Kyrkoherde pater Dominik Terstriep S.J. 08505 780 07 kyrkoherde@sanktaeugenia.se
Pater Thomas Idergard S.J. 08505 780 17 thomas.idergard@sanktaeugenia.se 
Pater Stefan Dartmann S.J. 08505 780 35 stefan.dartmann@sanktaeugenia.se  
Pater Klaus Dietz S.J.  076948 96 89 klaus.dietz@sanktaeugenia.se
Pater Rainer Carls S.J. 076181 88 13 pater.carls@gmail.com
Pater Mikael Schink S.J.  mikael.schink@gmail.com
Pater Jörg Nies S.J.  jorg.nies@sanktaeugenia.se  
Diakon Anders Wickström 08505 780 15 anders.wickstrom@sanktaeugenia.se
Diakon Ronny Elia  073505 05 44 ronny.elia@sanktaeugenia.se 
Abba Haile Tesfamariam  hailetesfamariam30@gmail.com 
Abba Asfaha Kidanemariam  073666 11 68 asfaha.kidane@sanktaeugenia.se
Fader Adris Hanna 070773 20 65 adris.hanna@katolskakyrkan.se
Fader Antonius Almaleh 073639 36 14 antonius.almaleh@katolskakyrkan.se 
Fader Andrii Melnychuk 0760493264 andrii.melnychyk@gmail.com 

Syster Veronica Osuji DMBM 076564 84 34 sr.veronica@sanktaeugenia.se 
Syster Rose Anyanwu DMBM 076651 69 81 sr.rose@sanktaeugenia.se
Syster Perpetua Orji DMBM 073995 96 23 sr.perpetua@sanktaeugenia.se
Äldreverksamheten: Ingegerd Lennartsson 08505 780 09 ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se
Kyrkomusiker: Ulf Samuelsson 070591 67 87 ulf.samuelsson@sanktaeugenia.se
Kyrkomusiker: Anne Maj Samuelsson 076947 19 58 annemaj.samuelsson@sanktaeugenia.se 
Kyrkomusiker: Helena Mann Sundström 070 990 50 39 helena.mann@sanktaeugenia.se 
Programansvarig: Claudia Hammerich 08505 780 23 katolsktforum@sanktaeugenia.se  
Ungdomskonsulent: Rodas Berhane 073559 33 20 barnungdom@sanktaeugenia.se  
Ungdomskoordinator: Nathalie Abdelki  073559 33 20 barnungdom@sanktaeugenia.se
Ekonomiansv, volontärsamordn: Alfonso Aparicio 08505 780 04 alfonso.aparicio@sanktaeugenia.se
Expeditionsansvarig: Paulina Sabir  08505 780 00 exp@sanktaeugenia.se
Administratör: Elisabeth Kvist  08505 780 00 elisabeth.kvist@sanktaeugenia.se
Fastighetsansvarig: Henrik Ström 08505 780 16 henrik.strom@sanktaeugenia.se

Katolsk Bokhandel  08611 34 35 kbh@katolskbokhandel.com 
Café Eugenia  072392 78 68   
Josephinahemmet 0837 29 45 info@josephinahemmet.se 
Kyrkogårdsförvaltningen: JanOla Axelsson  08611 12 29  info@katolskakyrkogarden.se
Sjukhuspräst för stiftet: Fader Marcus Künkel 070278 15 12 chn.kunkel@icrsp.org 

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


