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   18 Mass (english)

LÖRDAG 9.30 Mässa 

   12.15 Mässa med barn 

      
(endast vid trosundervisning) 

VARDAG 7.30 Mässa 

   12 Mässa (tisdag, torsdag) 
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S:ta Eugenia kyrka 
Kungsträdgårdsgatan 12 

Innehåll 
nr 2 • 2017

 SÖNDAG 9.30 Familjemässa*; 11 Högmässa  
 LÖRDAG 11 Mässa; 17 Kaldeisk mässa  
MÅNDAG, ONSDAG, FREDAG
   18 Mässa 
TIS DAG, TORSDAG 
   11 Mässa

Eukaristisk tillbedjan: Lördag 9-11

Bikt: Vid gudstjänst eller efter överenskommelse  
med präst. Första fredagen i månaden kl 16.30-18.  
* Ingen familjemässa 4/6-27/8.

Gudstjänster

S:ta Ragnhilds kapell
Drachmannsgatan 2, Bromma • 08-37 29 45

SÖNDAG  13.30 Mässa enligt syriansk rit

LÖRDAG, TISDAG, TORSDAG, FREDAG

   8 Mässa

ONSDAG 17.30 Mässa

 Tenstakyrkan 
Tisslingeplan 30, Spånga • 070-773 20 65 

 Marielunds kapell 
Stiftsgårdsvägen 21, Ekerö • 08-56020016

 SÖNDAG  11 Mässa

Eukaristisk tillbedjan: Första fredagen i måna-
den 8-21, övriga fredagar 17-18. 

Bikt: I biktrummen i Mariakapellet 45 minuter före 
alla kvällsmässor, 30 minuter före alla sön dags mäs-
sor. Andra tider efter överenskommelse med präst.  
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 LEDARE
Vem imiterar vi? 

Om förebilder

BILDERNA FRÅN DEN 7 APRIL 2017 har etsat sig fast på vår nät hinna: de i 
oändlighet upprepade bildsekvenserna på teve med en lastbil som kör rakt in i 
Åhléns efter att ha mejat ner människor på Drottninggatan, flyende människor, 
de första vittnesbörden om det inträffade, polis och räddningstjänsten på plats.

Dagarna efter terrordådet i centrala Stockholm fanns ytterligare starka bilder, 
en av dem har jag fastnat för: väggen med blommor utmed Klarabergsgatan 
mitt emot olycksplatsen, tysta människor som ber eller fäller tårar, som talar 
tyst med varandra om det som hänt. Hur kan vi se på händelsen med ett par 
veckors avstånd?

MYCKET HAR SPEKULERATS OCH SKRIVITS OM RAKHMAT AKILOVS 
BAKGRUND och motivation. Det ska jag inte göra här. Men ett står nog klart: 
han hade låtit sig inspireras av och följt exemplen från andra gärningsmän 
som på likartade sätt velat döda så många människor som möjligt och ris-
kerat att själva dö under attacken. Rakhmat Akilov imiterade dem han hade 
sett. Kanske hämtade han också en del av sin motivation till dådet från sina 
”föregångare”.
Men förmodligen efterliknade också polis och räddningspersonal någon eller 
några de lärt känna under sitt liv och som nu fick dem att göra en föredömlig 
insats. Det var inte bara inlärd kompetens utan också en inre kompass som 
motiverade dem. Likaså de tusentals människor som inte reagerade med hat 
utan med solidaritet och eftertänksamhet.

VEM IMITERAR VI? Mer eller mindre medvetet bär alla människor i sitt inre 
förebilder som motiverar deras handlingssätt. Det kan vara internaliserade 
förebilder från vår uppväxt. De får oss ofta att reagera spontant även om vi 
inte alltid tycker om det. Men det kan också vara människor vi mött senare i 
livet som gjort starkt intryck på oss. Då kanske någon har sagt till sig själv: 
”Ja, så här vill jag också leva och handla”. Jag skulle vilja påstå att vi inte 
klarar oss utan förebilder.  
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MEN ATT IMITERA EN FÖREBILD INNEFATTAR INTE AUTOMATISKT ATT VI 
HANDLAR GOTT. Terrordådet i Stockholm visade det än en gång tydligt. 
Starka förebilder kan till och med förföra oss till ödesdigra gärningar. Allt 
beror alltså på vilka förebilder vi har. Visa mig din idol och jag visar dig hur 
du handlar.

MÅSTE FÖREBILDER VARA ALLTIGENOM GODA MÄNNISKOR? Om vi ser på 
Gamla testamentet får vi ett blandat intryck. De som lyfts fram är syndare, 
ogärningsmän och hädare. Jakob, som skulle lägga grunden till Israels tolv 
stammar, är en ”mammas gosse” som ljuger för sin far och med kriminell en-
ergi lurar sin bror på arvet. Ändå lägger Gud på honom ett folks välsignelse. 
Moses händer är besudlade med människoblod innan han leder folket genom 
Röda havet och förmedlar Guds tio bud. David, Guds älskade kung, är en 
mördare som skickar sin trognaste följeslagare in i döden för att dölja ett 
äktenskapsbrott. Ändå är det han som tjänar Gud så hängivet som få kungar 
före och efter honom. Hela Gamla testamentet ger avkall på perfektion.
I Nya testamentet blir Jesus – i världens ögon en förlorare som svikit sina 
anhängare – fastspikad på korset. Och de som fortsätter förkunna hans bud-
skap är fegisar, förrädare och skökor. Till och med Petrus, klippan som Kyr-
kan ska byggas på, överger Jesus i just det ögonblick då hans närvaro hade 
varit som viktigast. Ändå hedrar vi alla Kyrkans apostlar som helgon, alltså 
som föredömen som vi ska imitera. Och just denna blandning av ett oheligt-
heligt liv gäller för många andra helgon i Kyrkans historia.

DET FINNS INGA ÖVERMÄNNISKOR. Det kanske är en första slutsats vi 
kan dra ur denna historia. Människor är svaga, inte bara det men det också. 
Ändå kan människan ändra sig. Svaga kan göra hjältedåd, bedragare kan bli 
rättfärdiga, mördare kan rädda liv. Är det inte så att de bibliska berättelserna 
och helgonens historia föredrar att tala om individens förvandling istället 
för dennes fullkomlighet? Och vittnar inte detta om att var och en i sig bär 
möjligheten att vara en annan? Vi vet vad vi är kapabla till på gott och ont 
för vi har reflekterat över oss själva. Kanske är det just denna tanke som ge-
nomsyrar vår människosyn från Bibelns tid ända till idag. Och alla behöver 
chansen till en ny början när de har fallit.

FÖREBILDER SÄGER MYCKET OM BÅDE INDIVIDEN OCH OM SAMHÄLLET 
som håller dem högt. Kan vanliga människor under ett helt liv och i alla 
avseenden vara förebilder? Troligen inte. När allt kommer omkring är något 
sådant möjligt under vissa tider, i en speciell situation eller med tanke på 
vissa utmaningar. Att vara förebild är beroende av situation och omständig-
heter. Därför är det så viktigt att se på den som är mer än en förbild: Kristus. 
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DOMINIK TERSTRIEP S.J.

Omslagsbilden: Minnesplatsen för offren efter terrorattacken vid Åhlens på Drottinggatan 7 april. 
Foto: Dominik Terstriep S.J. 

Om vi bara har blicken fäst vid honom kan vi stanna upp och gå dit vi blir 
ledda, eller bryta upp och gå dit där vi behövs. Med honom som är ”trons 
upphovsman och fullkomnare” (Hebr 12:2) för ögonen står vi i livets tjänst. 
Det är hans bild som ska etsa sig fast på vår näthinna för att vi allt mer ska 
likna den bild som vi skapats till.

10.000-strecket passerat!
Vid årsskiftet hade S:ta Eugenia församling 9.935 medlemmar. Vid sommar-
numrets pressläggning kunde glädjande nog konstateras att vi passerat 
10.000- strecket och numera har 10.063 medlemmar. 

Man blir medlem i Katolska kyrkan och hör då till en geografisk församling där 
man bor. Genom att fylla i blanketten Uppgifter till medlemsregistret (finns på 
pastorsexpeditionen och på hemsidan) registreras man som medlem. 

Men vad gör jag om det är i S:ta Eugenia jag känner mig hemma men jag bor i 
en annan församling? 

Tillhörigheten till den församling som känns som "min" kan markeras i två steg:

Vän: Fyll i samma blankett som till medlemskap (se ovan) men skriv VÄN högst upp. 
Då upptas du i vänregistret och får Eugeniabladet i brevlådan. 

Knuten: Efter att ha blivit vän kan du även bli Knuten. Då får du, förutom försam-
lingsbladet, också rösträtt när pastoral- och ekonomiråden ska väljas. Fyll i blan-
ketten Knuten som också finns på expeditionen och på hemsidan. Den som blir 
knuten till en församling förlorar samtidigt rösträtten i församlingen där man bor. 
Just nu har S:ta Eugenia 2168 vänner varav 490 är knutna. Kan det bli fler?
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FÖRDJUPNING

Vår Fru av Vägen – församlingens nya "utpost"

DEN 18 FEBRUARI INVIGDE 
FÖRSAMLINGEN EN NY "UTPOST" 
på Spånga kyrkväg 612. Huset där 
syster Veronica och syster Rose 
numera bor är uppkallat efter Vår Fru 
av Vägen. Den ursprungliga bilden 
finns i jesuitkyrkan Il Gesù i Rom 
och är känd som Maria della Strada. 
Bilden som går tillbaka till 1200- el-
ler 1300-talet fick sitt namn av själva 
platsen där den vördas. Kyrkan ligger 
i Roms centrum, vid dess djupaste 
punkt där ett antal gator möts. Där 
olika vägar kommer samman finns 
alltså en bild av Vår Fru av Vägen.

 
DE MÅNGA VÄGARNA – DEN ENDA VÄGEN, det beskriver en utmaning. Män-
niskor – inte bara unga – har idag ofta svårt att fatta beslut. De är vilsna och 
skjuter fram avgöranden eftersom de inte vet vart de ska gå. Behovet av oriente-
ring är kanske större än någonsin.  
 Vi har så många optioner som aldrig förr, är konfronterade med invecklade 
frågor som berör de personliga livsvalen men också moraliska frågor. Allting 
verkar en människa idag behöva ta ställning till: kön, sexuell orientering, de 
många sätten att leva samman. För att inte tala om de stora moraliska frågorna 
som forskningens och teknikens frammarsch medför. Ibland får man intrycket av 
att det finns ett glapp mellan det vi teoretiskt kan och det vi moraliskt klarar av. 
Ja, det känns ofta som en härva.

DÄRFÖR ÄR NAMNET PÅ DET NYA HUSET NÅGOT PROVOCERANDE. Istället 
för att förorda de många vägarnas möjligheter talas det bara om en enda väg med 
stort v. Den vägen är för oss kristna inte anonym utan har ett namn, Jesus Kristus 
som säger om sig själv ”Jag är vägen” (Joh 14:6). Det nya huset i Tensta/Spånga 
är härbärget för denna Väg. Här har den en synlig plats.
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DOMINIK TERSTRIEP S.J.

FÅR MAN TALA OM VÄGEN I SINGULARIS OCH MED STORT V? Jo, det får man 
även om de flesta som bor i Tensta/Spånga förmodligen har en annan uppfatt-
ning om saken. Men vi vill bara dela med oss av vår glädje att ha upptäckt 
Vägen, Sanningen och Livet. Vi vill vittna om det så som Jesu små systrar har 
gjort under många år och fortfarande gör; så som Döttrarna av Maria Barmhär-
tighetens Moder gör – inte minst genom ordensdräkten.  
 Systrarna och församlingen vill dela med sig av den glädje de har upptäckt. 
Finns det något vackrare? Maria som är Vägens mor hänvisar oss till Jesus: 
”Gör det han säger åt er” (Joh 2:5). Hon undervisar oss i att se på honom som 
ger oss orientering och att förverkliga det vi i tron har insett. Då kan vi fatta de 
beslut vi måste fatta.

DET NYA HUSET ÄR ETT GUDS HUS. Kristus är Guds tempel eftersom gudo-
mens hela fullhet bor i honom (Kol 2:9). Maria är Kristi tempel eftersom hon bar 
honom i sitt sköte och födde honom. Vi kristna är den helige Andes tempel efter-
som han bor i våra hjärtan (1 Kor 3:16). Det nya huset är Kristi tempel eftersom 
eukaristin firas 
här i mässan och 
Kristi kropp till-
bes i tabernaklet. 
Kristus är vår 
näring på livets 
vägar. Systrarna 
ber här och helgar 
på så vis detta 
område. Jag hop-
pas att människor 
upptäcker Vägen 
genom detta hus 
och genom dem 
som bor, tror, ber, 
samlas och firar 
mässa här.
 
Huset invigdes den 18 februari med en koncelebrerad högmässa. Ca 60 för-
samlingsmedlemmar och grannar deltog i en glad gudstjänst och fest efteråt (se 
s 10). Systrarna och deras medhjälpare hade prytt huset så vackert. Det blev 
tydligt att det för både systrarna och församlingen var en stor dag. Huset har ett 
litet kapell där mässan firas varje torsdag kl 7.30.



8

De gudomliga dygderna  K Ä R L E K   I V

NÄR JAG PÅBÖRJADE SERIEN OM DE GUDOMLIGA DYGDERNA ville jag 
egentligen skriva en enda artikel om varje dygd, om tro, hopp och kärlek. Så 
snart jag hade satt igång visade det sig dock som svårast med kärleken. Det kan 
te sig förmätet att överhuvudtaget skriva så lite som ett par sidor om så stora 
ämnen. Men i kärlekens fall visar det sig ännu svårare. Den verkar vara ett out-
tömligt ämne vilket inte minst otaliga avhandlingar, romaner, dikter, sångtexter 
och andra konstverk vittnar om. Därför hoppas jag på läsarens förståelse om 
jag tar upp frågan om kärleken än en gång.

I DEN SENASTE ARTIKELN (KÄRLEK III) reflekterade jag över sambandet mellan 
kärlek och glädje. Den punkten ska ytterligare fördjupas. Låt oss börja med att 
helt enkelt slå fast följande. Att älska betyder alltid att älska någon eller något. 
Utan en mottagare finns ingen kärlek. Det gäller till och med för Gud som i sig 
själv är kärlek. Det vill säga i Gud har kärleken alltid ett ”vartåt”. Fadern älskar 
Sonen och Sonen Fadern. Relationen, kärleken dem emellan, är den helige Ande.

KÄRLEKENS RIKTNING KAN OCKSÅ DEFINIERAS INNEHÅLLSMÄSSIGT. ”Kär-
lek betyder att glädja sig åt den andres lycka” (Leibniz), åt hennes goda och väl. 
När jag älskar och uttrycker det säger jag helt enkelt: Så gott att du finns. Det är 
kanske något av det vackraste som kärleken skänker samtidigt som många upp-
lever det som något av det mest utmanande. Ty många människor har svårt att 
känna med-glädje med någon annan. Det kan låta lite banalt, men tydligen är det 
svårare för en människa att utan avund glädja sig åt den andres framgångar än att 
lida med honom. Skadeglädje däremot infinner sig hur lätt som helst.

MED-GLÄDJE ÄR NOG ETT MER PÅLITLIGT TECKEN PÅ KÄRLEK än medli-
dande. Och mer sällsynt. Medlidande, hur viktigt det än är, är kanske aldrig 
helt rent. Där kan smyga sig in något oordnat som inte har med kärlek att göra. 
Däremot är med-glädje idel kärlek.

ATT MÄNNISKAN SÖKER SIN LYCKA ÄR NATURLIGT. Det är en strävan som 
Skaparen har nedlagt i henne och således en impuls från den skapade varelsen. 
Samtidigt kommer strävan efter lyckan ur den dynamik som satt i gång allting: 
skapandet. Skaparen är oss närmare än vad vi är oss själva. Vi har satts på en 
bana mot vår lycka. Och denna strävan finns kvar även om vi perverterar den 
och söker vår lycka på bekostnad av oss själva eller andra.
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DOMINIK TERSTRIEP S.J.

JUST HÄR BLIR KÄRLEKEN SÅ VIKTIG. Det är kärleken som ordnar vår strävan 
efter lycka på rätt sätt. Kärleken nöjer sig aldrig med en egen eller ensam lycka 
utan söker också de andras. För kärleken betyder alltid att älska någon eller 
något. Och med-glädje är en säker måttstock för sann kärlek. Då öppnar sig in-
dividen för den andre och uttrycker helhjärtat: så gott att du finns. I och med att 
hon gör det blir hon själv den lyckligaste människan.

Den första röda Kärlekspärlan:  
Kärlek som agape, som mottagen 
gåva. Här upplever den 
kärlekshungrande människan att 
hon är sedd och älskad som hon är, 
och inte som hon borde vara ...

Den andra röda Kärlekspärlan,  
som ibland kallas för Offerpärlan:  
Kärlek, agape, som offer, som 
utgiven gåva. En sten som värms av 
solen blir själv varm och kan värma 
andra. Om man har fått för intet 
kanske man kan ge för intet ...

Martin Lönnebo: Frälsarkransen
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RAPPORTER

Vår Fru av Vägen - invigning 
Våra DMBM-syst rars hus i Tensta invigdes 
den 18/2, kort före påsknumrets presslägg-
ning. Vi lyckades klämma in en bild från 
mässan, men något så viktigt som ett nytt 
kapell inom församlingen kräver mer ut-
rymme än så. Här följer ett bildsvep från en 
glad och lyckad invigningsfest. Läs också 
artikeln på sidan 6 i detta nummer.

Syster Veronica (t.v.) och syster Rose  
omger kyrkoherde Dominik och 
gästande syster Rosecarmel DMBM.

Många kända an -
sikten sågs vid mäss-
san i syst rarnas kapell 
och runt det dignan-
de matbordet.

Varje torsdag kl 7.30 firas nu mässa i syst-
rarnas kapell i huset Vår Fru av Vägen. 
Adress: Spånga kyrkväg 612. 
Alla är välkomna!
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Insamlingar och kollekter: 
• Stiftets fastekollekt 9/4 - Sydsudan (Caritas):  42.284 kr.  
• Påskkollekten 15, 16, 17/4 samt insättningar - Burma (Katastrofkontot/JRS): 93.675 kr.

Karin Wiking • 24/6 1920–1/3 2017

Karin Wiking var på väg till kvällsmässan i 
S:ta Ragnhilds kapell på Josephinahemmet 
där hon bodde. Det blev hennes sista steg 
på jorden, hon föll och avled på sjukhuset 
senare samma kväll. Tre år tidigare hade hon 
medverkat vid en Katolskt forum-kväll i serien 
Livshistoria och Insikter. Hon berättade då om 
ett nästan sekellångt liv där allt kretsat runt 
att på olika sätt hjälpa män niskor i nöd.   

Med svensk mor och engelsk far växte 
Ka  rin upp i både Sverige och England. 
Ef ter skoltiden i Täby blev hon krigssjuksköterska inom Röda Korset. Under 
Andra världskriget ingick hon i oli ka Röda Kors-team, bl.a. i Finland, mitt inne 
i krigszonen, för att ta hand om drabbade barn. Efter krigsslutet vistades Karin i 
Nordnorge, 10 mil norr om polcirkeln, där Röda Korset försökte undsätta 80.000 
ryska krigsfångar i ett tyskt arbetsläger. Kyla, svält och sjukdomar gjorde att 
50.000 av dem dog. Karin deltog också i Folke Bernadottes räddningsaktioner 
med de vita bussarna, bland annat för att hjälpa polska judar från koncentra-
tionslägret i Bergen-Belsen till Sverige. 
 Så småningom bosatte sig Karin med dottern Ingrid i Nockeby. Hon arbetade då 
bl.a. som chef för Arbetsförmedlingens avdelning för flyktingar.   
 Efter kriget hade Karin konverterat till Katolska kyrkan. Hon var en mycket 
ak tiv katolik och blev ett stort stöd för sina många vänner i tron, inte minst genom 
sin förbön. På 1970-talet kom hon i kontakt med Moder Teresas systrar och star-
tade den förs ta medarbetargruppen i Norden. Cirka tjugo år senare hade antalet 
grupper i Sverige och grannländerna vuxit till 75 - med Karin som nyckelperson. 
Det handlade både om stöd till projekt i fattiga länder och om hjälp till sjuka och 
lidande människor i Norden. Karin, som även träffat Moder Teresa personligen, 
var sedermera närvarande vid helgonförklaringen 2016.     
 Under sina sista år bodde Karin på Josephinahemmet i Bromma. Hon gladdes 
åt att gå i mässan varje dag - och åt att varje morgon få te på sängen och en kyss 
på pannan. 

Texten är i huvudsak baserad på en minnestext i nyhetsbrevet Mars 2017 från Sant liv i Gud, en ekume-
nisk sammanslutning där Karin Wiking var medlem. 
Läs också intervjuboken Memoirs of a Swedish War Nurse från 2002 av Lois Lindstrom. 

Foto: Beatrice Sandberg
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Högtider och speciella gudstjänster • sommar

INFORMATION

31/5, onsdag – Den saliga Jungfru Marias besök, fest. Mässa kl 7.30, 18. 
 
4/6, söndag – Pingstdagen, högtid. Mässa kl 8, 9.30, 11.  
Pentecost Sunday. Mass with Confirmation at 18.

6/6, tisdag – Sveriges na tionaldag. Mässa kl 9.30, 18.  
 
Nytt datum: 7/6, onsdag – Mässa i Riddarholmskyrkan kl 18.30 med an ledning 
av Drottning Josephinas dödsdag (1876). Ingen kvällsmässa i S:ta Eugenia.  
 
11/6, söndag – Heliga Trefaldighet. Mässa kl 8, 9.30 samt 11 med Konfirmation 
av vuxna.
Trinity Sunday. Mass at 18. 

18/6, söndag – Kristi kropps och blods högtid. Mässa kl 8, 9.30, 11. Kristi leka mens-
procession efter högmässan. Barn klädda i "Första-kommunionkläder" särskilt välkomna!
Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ. Mass at 18. 
 
22/6, torsdag – 40 timmars eukaristisk tillbedjan börjar efter kvällsmässan kl 18. 
40 hours of Eucharistic Adoration begins after Mass at 18.  
 
23/6, fredag – Jesu Hjärtas dag, högtid (Midsommarafton). Mässa kl 7.30, högmässa 18, 
completorium 20.45. 40 timmars eukaristisk tillbedjan pågår t.o.m. lördagens mässa 9.30. 
Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus. Mass at 7.30, 18, compline (swedish) at 
20.45. 40 hours of Eucharistic Adoration up and including the 9.30 Mass on Saturday. 
 
24/6, lördag – S:t Johannes döparens födelse, högtid. Högmässa kl 9.30. 

29/6, torsdag – S:t Petrus & S:t Paulus apostlar, högtid. Mässa kl 7.30, 12, högmässa 18. 
 
30/7 – 17:e söndagen under året. Rainer Carls S.J. firar 50-årsjubileum som 
präst, i högmässan kl 11. 
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31/7, måndag – S:t Ignatius 
av Loyola, Jesuitordens 
grundare, högtid. Mässa kl 
7.30, högmässa 18. 
St. Ignatius Loyola, the 
Founder of the Society of 
Jesus. Mass at 18.

6/8, söndag – Kristi förkla-
ring. Mässa kl 8, 9.30, 11.  
The Transfiguration of 
Christ. Mass at 18.

15/8, tisdag – Jungfru Ma-
rias upptagning till himlen, 
högtid. Mässa kl 7.30, 12, 18.

14/9, torsdag – Det heliga 
Korsets upphöjelse, fest. 
Mässa kl 7.30, 12, 18. 

17/9, söndag – Eugeniada-
gen, högtid. Mässa kl 8, 9.30, 
11.
St. Eugenia, the Patron  Saint 
of the Parish. Mass at 18.

30/9, lördag – Prästvigning 
i S:ta Eugenia. Mikael Schink 
S.J. ,Thomas Idergard S.J. Kl 15. 

1/10, 26:e söndagen under året. Primismässa* för Thomas Idergard kl 11 och för Mikael 
Schink samma tid i S:t Lars i Uppsala.                                                   

 *Första mässan en nyvigd präst firar.

Matinsamling till fattiga och hemlösa i Stockholm. Fyra söndagar om året 
in bjuds alla att under offertoriet i samtliga mässor bära fram hållbar mat och även 
hygienartiklar. Kommande tillfällen: 8/10 • 17/12

Tideböner i S:ta Eugenia.  
Vesper: varje onsdag kl 17.30 • Completorium:  första fredagen i månaden kl 20.45 • 
Jesu Hjärtas dag, fredag 23/6 kl 20.45 (se 40 timmars eukaristisk tillbedjan ovan) 

Jesu Heliga Hjärta. Altarmålning i jesuitkyrkan S:t Michael, München.  
Josef Hauber (1766-1834).
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Första heliga kommunion. Undervis-
ningen börjar i klass 2 med förberedelse 
 för barnens Första heliga kom  muni on i 
slu tet av klass 3. Undervisningen fortsät-
ter sedan i klass 4, 5, 7, 8 och 9.  
Konfirmation. Förberedelsen inför Kon-
firmationens sakrament tar två år med 
början i klass 8. Konfirmation i klass 9.  
Lör dagar kl 10-13 träffas alla klasser (se 
schemat nedan).  
Gemensam mässa kl 12.15 för alla barn 
och föräldrar.   
Samtalsgrupp för för äld rar till barn i klass 
2-5 medan barnen har undervisning. 

Mer information om trosundervisningen: 
Klass 2-4 • diakon Stefan Nordström 50578008, stefan.nordstrom@sanktaeugenia.se 
Klass 7, konfirmander 8-9 • pater Marc-Stephan Giese 50578006, info@universitychaplain.se

Äktenskapsförberedelse • Preparation for Marriage 
Kontakta en präst eller diakon minst två må  na der före bröllopet.  
Please contact a priest or a deacon at least two months before the wedding date. 

Dopförberedelse • Preparation for Baptism  
Kurs på svenska måndag kl 19 i Biblioteket: 12/6. Fler datum i höstnumret. Anmä-
lan till pastorsexpeditionen. Kontakta sedan en präst eller diakon för att boka in dopet. 
Please register with the Parish Office for a short course. Sunday at 16-17.30 in The 
Library: 4/6, 17/9, 22/10, 26/11, 10/12, 21/1. 

KLASS 7, 
KONFIRMANDER 8, 9

KLASS 2-5

26/8 2/9

9/9 16/9

23/9 Endast klass 7-8. Klass 9 på läger 22-24/9 23/9  Franciskusdagen i Kungsträdgården

7/10 14/10

21/10 11/11

18/11 25/11

2/12  Adventsmarknad! Ingen undervisning 9/12

Trosundervisning  för barn och ungdomar

En herde. besöker barnmässan.  Foto: Ulf Samuelsson.
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Alla ungdomar önskas ett långt 
och härligt sommarlov! 
Vi ses i höst på Fredagsträffarna 
och alla våra andra aktiviteter!

Har du frågor? 
Vill du ha mer information?

  
Kolla och följ oss på: 

instagram Eugeniaungdom  

facebook Sankta Eugenia Ungdom

KAROLINA DANILCZUK, Ungdomskonsulent
Pater MARC-STEPHAN GIESE S.J. 

Ungdomsnytt

Vill du bli 
ministrant? 
SMS:a 
Robel Domenico
073-721 84 72

Sommarkollo 2017!
14-24 juli på Marielund

Det är äntligen dags för sommarkollo på 
Marielund igen! Lekar, bad och temada-
gar! 
På kollo är det alltid kul! 

Kostnad: 1500 kr • Åldersgräns: 8-12 år
Anmälan se nast 12/6 till:

ungdomskonsulent@sanktaeugenia.
se  
Skriv ditt barns namn, personnummer 
och ev. allergier 

Leta fram din bästa 

vattenpistol och följ 

med!

Mässa i kapellet på Katolska kyrkogården/Catholic Cemetery kl 15:  
Onsdag 28/6, fredag 28/7, måndag 28/8, torsdag 28/9, fredag 27/10, tisdag 28/11, 
torsdag 28/12. Norra be gravningsplatsen, Haga, grind 6. Buss 515 till Linvävartor-
pet eller gångavstånd från Karolinska sjukhuset.
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Musik

Vill du sjunga i kör? 
• Barnkören. Flickor och pojkar 8-14 år, ca 15 st.  
• Kyrkokören. Vuxna i alla stämmor, ca 25 st.       Ledare: Anne Maj Samuelsson

• Ungdomskören. Omkring 15 år och uppåt, ca 30 st. Främst tenorer och basar sökes.  
• Vokalensemblen. God körvana, förmåga att läsa noter. En tenor sökes.  
   Ledare: Ulf Samuelsson

• Gregorianska scholan (damröster).  Ledare: Sofia Winiarski 

Sommaren. Under sommaren har både kyrkomusiker och körer en välbehövlig 
semester. Självklart tjänstgör vi musiker i våra mässor som vanligt även om vi 
ibland får hjälp av någon vikarie.
Körverksamheten ligger dock nere efter Kristi kropps och blods högtid fram till 
slutet av augusti. Ungdomskören tjuvstartar dock, då de i början av augusti är på 
en veckas körturné i den vackra polska staden Poznan.

Körsång i höst. Ungefär 100 korister sjunger i de körer som församlingens mu-
siker leder. Men det finns plats för fler. Om du vill sjunga i någon av våra körer, 
kontakta oss musiker. Information hittar du i rutan nedan och kontaktuppgifter 
på tidningens baksida. 
Det finns också flera körer som regelbundet medverkar i engelska mässan och 
i de filippinska och afrikanska mässorna. Information om de körerna finns på 
sidan 22.
ULF SAMUELSSON, kyrkomusiker

S:ta Eugenia Vokalensemble och Stockholms Bachsällskap vid en konsert 10/5. 
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Katolskt forum  

Katolskt Forums program uppdateras hela tiden. Gå in på hemsidan, maila eller ring  Sofia 
Rosshagen, programansvarig. 
www.sanktaeugenia.se Katolskt Forum • katolsktforum@sanktaeugenia.se • 08-505 780 23.

S:ta Eugenia församlings och S:ta Birgittas folkhögskolas programverksamhet.

KURSER - hösten 2017
Katolska kyrkans lära och liv (termin 1 av 2). D Terstriep S.J. Start 4/9. Stora salen kl 19. 200 kr.

Ignatius och hans andliga övningar (termin 1 av 4). R Carls S.J. Start 6/9. Övre salen kl 19. 200 kr. 

Markusevangeliet. R Carls S.J. Start 4/9. Obs! På Josephinahemmet, Blackeberg kl 18.45.

Volontärarbete inom Hospicevård (termin 1 av 2). S Eikanger. Startdatum meddelas senare. 
Konferensrummet kl 19. 200 kr.

Samtal om dagens evangelium. K Dietz S.J. Start 7/9. Biblioteket kl 11-11.45. Det går bra att 
delta vid enstaka tillfällen.

Ikonmåleri/Classes in Icon painting. A Deriev. Fyra kurser: 22-24/9, 20-22/10, 24-26/11, 15-17/12. 
Fre 15–20, lör 14-20, sön 10-16. Elisabethrummet.1 500 kr/kurs. På engelska. www.deriev.se.

VIDGADE VYER: kurser på dagtid för seniorer och daglediga. Bl. a. skapande, sång, eng-
elska, ryska, religion, historia och mobil/datorkunskap. Mer info och anmälan: www.folkhög-
skola.nu eller katolsktforum@sanktaeugenia.se

Forum Filmklubben. Nästan alltid 1:a lördagen i månaden kl 18.15. Info inför varje tillfälle.

ÖVRIGT PROGRAM (i samarbete med studieförbundet Bilda):
På planeringsstadiet: Samtalsserierna Profil (i Bokhandeln) och Livshistora och Insikter, hös-
tens tema: Är Kyrkans värderingar förenliga med det svenska samhället? Enskilda föredrag/
samtal, Eku meniskt samtal 2, Hur ska man fira mässan? De kristna och Donald Trump, Att tolka 
Bibeln och Koranen, mm, mm.

Catholic University Chaplaincy (CUC) Stockholm. For information see page 22.

Adventsmarknad i S:ta Eugenia • Lördag 2/12
Sommaren står för dörren. Om du då kanske rensar på vind och i källare  
och hittar fina sa ker, nya eller begagnade, tar vi gärna emot dem till lotteri eller försäljning. 
Viktigt! Allt begagnat måste vara av bra kvalitet och självklart helt och rent. 
OBS! Vi tar inte emot kläder, skor, elprylar, sportsaker, köksgrejer, tavlor eller böcker. 
Vi tar gärna emot sylt och saft med innehållsförteckning på burkarna/flaskorna.
Mer om adventsmarknaden i septembernumret. Kontakta gärna basarkommittén genom 
ordförande Vera Rauf om du har frågor eller vill hjälpa till: 0768-34 86 71.

Boka redan nu!
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S:ta Ragnhilds kapellförsamling Bromma

S:ta Ragnhilds kapell - Josephinahemmet tel 37 29 45 
Drachmannsgatan 2 – 168 49 Bromma (T-bana: Islandstorget) 

Pater Rainer Carls S.J. tel 37 21 66 – Elisabethsystrarna tel 87 74 89 
pater.carls@gmail.com                          www.josephinahemmet.se

Mässfirande, Eukaristisk tillbedjan, Bikt se sid 2. Obs! 4/6-27/8 firas 
ingen familjemässa 9.30, endast högmässan kl 11. Kyrkkaffe serveras i All-
männingen - om frivilliga anmäler sig för att hjälpa till. Kaffe behållningen 
går till Kunkujang-projektet för skolor och barn i Gambia. 
 Rosenkrans onsdag efter kvällsmässan, övriga vardagar kl 16.  

Gudstjänster under sommaren. Onsdag 7/6 kl 18.30: Mässa i 
Rid darholmskyrkan med anledning av drottning Josephinas dödsdag (se 
även s 12). Söndag 18/6 kl 11: Kristi kropps och blods högtid. Proces-
sion och anslutande fest för barnen.  

Trosundervisning för låg- och mellanstadiebarn efter söndagens 9.30-mässa 
och kyrkkaffet. Höstens tillfällen: 3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 12/11, 26/11, 10/12. Nya 
barn anmäles till Elisabet Degen 08-375354 eller direkt (hon spelar orgel i mässorna). 

Bibelcirkel om Markusevangeliet. Måndag kl 18.45-20.15 från och med 4/9. Val fritt att 
komma alla eller enstaka gånger.

Se också www.sanktaeugenia.se under titeln S:ta Ragnhilds kapell.

Mariaandakt 1/5 i Skogskatedralen , Bromma, 
anordnad av S:ta Ragnhilds kapellförsamling 
Foto: Nahida Khorani
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Präst i 50 år 
Den 30/7 firar vi att Rainer 
Carls S.J. har varit präst i 50 år. 
Han är sedan några år statione-
rad i S:ta Ragnhilds kapellför-
samling i Bromma, men firar 
sitt jubileum i Högmässan kl 11 
i S:ta Eugenia. För drygt ett år 
sedan hade Rainer Carls ett an-
nat stort jubileum - han firade 
60 år som jesuit. I samband 
med detta berättade pater Rai-
ner om sitt liv både vid en för-
samlingskväll och i en artikel 
i nr 1 2016 av Eugeniabladet. 
Ännu ett stort grattis!

Snart präster 
Mikael Schink (t.v. i bild) 
och Thomas Idergard båda 
S.J. diakonvigdes 25 februari 
i St. Ignatius Church, Lon-
don. Båda kommer från vår 
församling och ska snart 
återvända hit. Lördag 30/9 kl 
15 kommer de att prästvigas i 
S:ta Eugenia kyrka av biskop 
Anders Arborelius. Dagen 
därpå kl 11 firar de primis-

mässa* men i olika kyrkor: Thomas i S:ta Eugenia där han sedan blir kaplan 
och Mikael i S:t Lars i Uppsala där han får sin prästtjänst.  
Grattis och välkomna, Thomas och Mikael!

*Första mässan en nyvigd präst firar.

Foto: Nahida Khorani

Vill du bli katolik? Kontakta diakon Anders Wickström, ansvarig för un-
dervisningen av vuxna som vill döpas eller upptas i Kyrkans fulla gemenskap. 
Telefon och mailadress på tidningens baksida.
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Etio-Eritreanska missionen

Öppen samtalsgrupp för frånskilda och separerade. Följande månda-
gar efter sommaruppehållet: 4/9, 2/10, 6/11, 4/12, 28/12 . Samling på kyrktorget kl 19.
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Utflykt för församlingens seniorer – fredag 11/8
Vi firar mässa i Ulriksdals Slottskapell. Efter mässan får vi guidning i kapellet. 
Sedan äter vi lunch i Ulriksdals Wärdshus. 
Buss avgår från Josephinahemmet, Drachmannsgatan 2, kl 9.45  och från S:ta 
Eugenia kyrka kl 10. Meddela vid 
anmälan var du önskar stiga på.  
Buss åker hemåt kl 15 och stan-
nar även vid Josephinahem-
met. Färdtjänst för hemresa kan 
beställas till kl 14.50.

Adress för färdtjänstbilar:  
Ulriksdals slottskapell, Slottsallén, 
Solna. Hemresan beställs från 
Ulriksdals Wärdshus, Ulriksdals 
slottspark, Solna.  

Ange vid anmälan om du kommer med färdtjänst. Transport ordnas mellan Ka-
pellet och Wärdshuset.

Kostnader: Bussresan 100:-, lunchen 150:-.
Anmälan senast fredag 28 juli till Pastorsexpeditionen: 08-505 780 00. 

Antalet platser är begränsat så det är ”först till kvarn” som gäller.
Varmt välkommen!
Ingegerd Lennartsson och pater Dominik Terstriep

Tabernaklet 175 år  
I ett katolskt kyrkorum förvaras hos tior 
som konsekrerats (förvandlats) un der 
mässan i ett tabernakel. Det betyder 
att Kristus ständigt är konkret närva-
rande i rummet, vilket visas med den 
röda evighetslampan. S:ta Eugenias 
tabernakel är det äldsta och det första 
tabernaklet i Skandinavien efter refor-
mationen. Det är tillverkat i carraramar-
mor och skänktes 1842 av ärkehertig 
Maximilian d´Este till den gamla 
Eugeniakyrkan på Norra Smedjegatan. 
När den nya kyrkan byggdes 1982 fick 
tabernaklet den plats det nu har.  
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CUC – Catholic University Chaplaincy. An open group of 
students and young adults from around the world. Discussions, 
sharing and social time at CUC Sunday after Mass in English in 
the Café Eugenia. Twice a month “Theology on Tap” at different 
venues. More information at our fb-group “Catholic Students in 
Stockholm”.

Marc-Stephan Giese S.J., University Chaplain
+46-73-9915570, info@universitychaplain.se

English Catechism. From pre-Communion to Confirmation classes holds every 
Sun  day at 16-17.30. For Information: Sr Veronica Osuji  sr.veronica@sanktaeugenia.se

Information in English
Mass in English. Sundays at 18. For the daily mass schedule in Swedish see p. 2. 

Coffee and refreshments are available after the English Mass in the Parish Hall 
every Sunday.  
  Exposition of the Blessed Sacrament takes place every Friday at 17-18 except 
on First Fridays when the time is 8-21.

Collection of Food for the poor and homeless of Stockholm. Four times a year, we 
are all invited to present sustainable food products such as rice, canned food, oil, 
during the Offertory at Mass. The subsequent occasions are 8/10 • 17/12.

Filipino Mass. Saturday at 17 • once a month. For dates and more information, 
please contact cfcfflstockholm@gmail.com.  

African Mass. Saturdays at 17 • 11/11, 9/12  
For information, please contact:  mikelawmsp@yahoo.com 

The Parish Council is keen to receive views, comments and any suggestions from 
parishioners attending Mass in English. Please turn to any member of the parish 
council. You will find photos of all members on the notice board next to the kitchen.

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

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

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

Sing in a Choir! 



23

Sommarnyheter från Veritas förlag: 

Tord Fornberg (red):  
Skrift och tradition. Katolska perspektiv 
på bibeltolkning och bibelbruk. 

Magnus Nyman: 
Förlorarnas historia. Katolskt liv i Sverige 
från Gustav Vasa till drottning Kristina.
3:e aktualiserade upplagan med ny inledning.

Sommartider
 
Kyrkan
Juni-augusti: ingen vesper och ingen 
orgelmusik i kvällsmässan på ons   dagar.  

Vecka 24-33 (12/6-18/8): inga lunch-
mässor på tisdagar och torsdagar

Kyrkkaffet 
Juni-augusti: uppehåll

Pastorsexpeditionen 
Vecka 24-33 (12/6-18/8): öppet mån-
dag-fredag kl 9-13.

Katolsk bokhandel.  
26/6-27/8: öppet måndag-fredag kl 14-
18. Lördag, söndag samt Midsommar-
afton stängt.  
(Ordinarie öppettider: måndag-fredag  
kl 11-18, lördag 11-13, söndag 12-13).

Katolsk Bokhandel
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POSTTIDNING         B

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

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

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

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

Kyrkoherde pater Dominik Terstriep 505 780 07 kyrkoherde@sanktaeugenia.se
Pater Marc-Stephan Giese 505 780 06 info@universitychaplain.se
Pater Josef Höfner  073-800 51 23 josef.hofner@sanktaeugenia.se   
Pater Klaus Dietz  505 780 10 klaus.dietz@sanktaeugenia.se
Pater Rainer Carls 37 21 66 pater.carls@gmail.com
Pater Peter Fresman - p.fresman@swipnet.se
Diakon Stefan Nordström  505 780 08 stefan.nordstrom@sanktaeugenia.se
Diakon Anders Wickström 505 780 15 anders.wickstrom@sanktaeugenia.se
Abba Asfaha Kidanemariam  505 780 26, 073-666 11 68 asfaha.kidane@sanktaeugenia.se
Abba Uqbamariam Tesfamariam 072-014 54 09 uqbamariam.tesfamariam@katolskakyrkan.se
Fader Adris Hanna 070-773 20 65 adrishanna@hotmail.se

Syster Veronica Osuji DMBM 076-564 84 34 sr.veronica@sanktaeugenia.se 
Syster Rose Anyanwu DMBM 076-651 69 81 sr.rose@sanktaeugenia.se
Äldreverksamheten: Ingegerd Lennartsson 505 780 09 ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se
Kyrkomusiker: Ulf Samuelsson 070-591 67 87 ulf.samuelsson@sanktaeugenia.se
Kyrkomusiker: Anne Maj Samuelsson 076-947 19 58 annemaj.samuelsson@sanktaeugenia.se
Vik. Kyrkomusiker: Sofia Winiarski 073-618 48 84 sofiawiniarski@gmail.com 
Programansvarig: Sofia Rosshagen 505 780 23 katolsktforum@sanktaeugenia.se 
Ungdomskonsulent: Karolina Danilczuk 073-678 82 22 ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se
Ekonomiansvarig: Pehr Thorell 505 780 04 pehr.thorell@sanktaeugenia.se
Volontärsamordnare: Marianne Lenefors 070-466 46 63 marianne.lenefors@sanktaeugenia.se
Expeditionsansvarig: Mirtha Basombrio  505 780 01 exp@sanktaeugenia.se
Informatör, administratör: Elisabeth Kvist  505 780 03 elisabeth.kvist@sanktaeugenia.se
Fastighetsskötare: Henrik Ström 505 780 16 henrik.strom@sanktaeugenia.se

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

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




