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Ledare

Kontaktförbud
En skrämmande bild. Allting är tillrett för nattvarden, men de som ska sätta sig vid bor
det och som i själva verket satt där, har inte kommit. Nej, de fick inte komma.
Leonardo da Vincis Nattvarden i corona-version skär en troende i hjärtat. I folkhälsans
namn ska man avstå från det som för en katolik är det viktigaste i kyrkans liv: mässfirandet. Livet blir inte räddat genom att ta emot sakramentet utan genom att avstå från
det – får den lilla bildtexten betraktaren att förstå: Stay at home. Save lives.
Riktigt så här långt har det inte gått i S:ta Eugenia. Och visst är Jesus
alltid med – också på icke-sakramentala sätt. Men många troende världen över, också
i vårt land, har smärtsamt upplevt att de inte kunnat eller fått fira mässan. Oförglömlig
är den fredag (27 mars) då påven Franciskus, på den folktomma Petersplatsen i regnet,
steg upp till basilikan för att be, rikta uppbyggliga ord till oss och ge välsignelsen Urbi
et Orbi. En ikonisk bild för världen under corona-krisen, men också för hur kyrkan
har drabbats av den.
I skrivande stund lär pandemin ha nått sin höjdpunkt i Stockholm.
Men det är osäkert. Vi vet ännu inte riktigt hur den kommer att utveckla sig. Det är
så mycket vi idag inte vet – en ovan känsla. Såsom mycket annat är ovant för oss. Katastrofer uppstår ju egentligen med jämna mellanrum. Men i Sverige har vi de senaste
hundra åren varit nog så förskonade från dem. Inget krig, ingen svält, relativt få naturkatastrofer. De olyckor som inträffat, som t.ex. Estoniakatastrofen (1994) och terrordådet på Drottninggatan (2017), har varit tragiska och skördat många människors
liv, men ändå varit lokalt begränsade engångsföreteelser. Corona-krisen däremot har
blivit universell och permanent och håller dessutom sitt grepp om många miljoner
människor.
Eftersom Corona-krisen drabbar oss på många olika plan, som blir skoningslöst belysta av virusets skarpa ljus, verkar den göra oss hjälplösare än vanligt.
Orsaken till krisen är så osynlig, med blotta ögat ser vi inte hotet som utgår från något
av det mest elementära för oss: kontakt med andra människor. Vårt personliga och
samhälleliga liv, världsgemenskapen och ekonomin – allt detta är i högsta grad beroende av att människor möts, talas vid och har utbyte. Visserligen är inte alla kontakter
avbrutna nu heller, men de är försvårade, vägarna längre, sättet krångligare och mind
re kroppsligt. Att många och mycket inte mår bra av detta visar inte minst de ensamma och ekonomin. Otryggheten växer när människor fruktar att mista sina arbeten,
Forts. på nästa sida:
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Forts. från föreg. sida:

äldre och sjuka inte får besök av närstående och när döende inte kan visas tecken på
ömhet. Det gäller bara att gilla läget om vi vill undvika fler människors död – men det
gör ändå ont.
Vi har fått upp ögonen för mycket. Det vi tidigare tagit för givet är kanske
inte det. Mässfirandet, till exempel, vilket somliga nu upplever som ett stort privilegium. Andra får nu smaka på det som för många är vardagsmat: social isolering. Vi kanske också på ett nytt sätt börjar värdesätta bra infrastruktur, sjukvård och skolväsende.
Ofta upptäcker vi inte värdet hos något förrän det hotas eller tas ifrån oss. Många har
nu existentiellt börjat förstå att allting och alla hänger ihop och att ingen kan rädda sig
ensam. Ett virus bryr sig inte om gränser. Egoismen är dess största vän, solidaritet dess
största fiende. Därför är det så glädjande att många i församlingen kraftfullt hjälper till
för att mildra följderna för äldre och ensamma, och även gör det möjligt att livesända
mässorna. Överlag upplever vi en ny gemenskapsanda som till och med känns genom
»etern«. Med varje livesänd mässa når vi fram till ungefär 1000 troende som formar en
enda stor andlig gemenskap.
I kristider blir svagheter och styrkor uppenbara, liksom vad som är viktigt
och oviktigt. En kristid är i det avseendet en urskiljningstid där mycket avgörs – också
för vår tro. Sjukdomar hör till vår fallna mänskliga natur. Vi är sårbara, försvagade,
inte bara på det andliga utan också på det kroppsliga planet. Och sådana erfarenheter
kan rubba tron på Guds vishet och godhet. Sjukdomar och kriser konfronterar oss
med frågor som vi inte kan blunda för, i synnerhet frågan om meningen med allt.
Hur ska man reagera på att ingenting verkar vara som vi är vana vid? Att myc
ket upphör? Att vi förlorat kontrollen över väsentliga delar av vårt liv? Att en stor
tomhet kan visa sig? De första veckorna var de flesta sysselsatta med att ordna många
saker, göra om planer, avboka möten och andra tillställningar, inrätta arbetsplatser
hemma o.s.v. Vi hade fullt upp med att organisera vardagen och anpassa den till det
nya läget. Lite som människor efter en kär anförvants död: allt kring jordfästning,
bouppteckning, omhändertagande av kvarlåtenskap för med sig en beskäftighet som
kan leda tankarna till annat än själva sorgen över den käras död. Men när allt detta är
avklarat bryter sig sorgen in eller också, positivt, en bredare syn på det som hänt.
Vad händer efter krisen? En förhastad fråga? Kanske inte, eftersom vi redan
nu besvarar den indirekt med det vi gör eller inte gör. Vi har samlat erfarenheter som
kan bli viktiga för tiden efter. Hur vore det om vi i nuläget inte sysselsatte oss i onödan
med att undvika sorgen över ensamhet, isolering, utsatthet, sjukdom, död och vanmakt? Varför inte ge sorgen det utrymme den behöver? Den kan lära oss någonting.
Låt oss inte skjuta upp allting till hösten. I tider som dessa får kanske det
ena och det andra helt enkelt utgå eller ske på ett alternativt sätt. Det vore fatalt att
efter krisen fortsätta som före den, och det ännu värre, enligt devisen: »Nu ska vi
minsann ta igen vad vi missat.« Tänk om vi kunde undvika aktivism som, mer eller
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mindre öppet, avslöjar tanken om att corona-spöket snart försvinner, för att livet ska
kunna fortsätta som om ingenting hade hänt.
Man borde istället märka att någonting har hänt, att vi har berövats någonting. Och vi skulle missa något om vi inte lät oss påverkas och förändras av denna
kris. Vore det inte läge att redan nu fundera på tiden efter krisen? Vilka förändringar
behövs inom kyrkan, samhället, oss själva och i våra liv? Vilken positiv praxis kan
vi ta med oss? Bör vi avstå från någonting vi i normalläget vant oss vid? Hur mycket
tomkörning finns inte! Konferenser, möten, nöjen, workshops som kanske inte riktigt
behövs – eller åtminstone inte i den omfattningen? Är allt detta verkligen nyttigt och
gynnsamt? Borde vi inte tåla och uthärda den nuvarande vanmakten? Om vi gör det
kanske helt andra, mer väsentliga och personliga frågor inställer sig – efter det som bär
mig trots allt och efter det som jag är kallad till.

Kh DOMINIK TERSTRIEP S.J.
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fördjupning

Veni, Sancte Spiritus – Kom, helige Ande
Betraktelse av Alfred Delp S.J. (1907-1945) över Pingstsekvensen

Alfred Delp var jesuitpater och avrättades genom halshuggning den 2 februari 1945.
Hans »brott« bestod i att han tillsammans med andra tyskar funderade på en samhälls
ordning efter nazisternas skräckvälde och Andra världskriget. När han 1944 skrev be
traktelsen över pingstsekvensen satt han i fängelse, torterad och dödsdömd för hög- och
landsförräderi. I en tröstlös och utsiktslös situation mediterade han den gamla hymnen
som har sin plats i pingstdagens liturgi (Cecilia 339a) och som på enastående sätt sätter
ord på vad den helige Ande är och vad vi får »förvänta« oss av den.
Den Helige Ande är skapelsens andedräkt. Såsom Guds Ande i begynnelsen svävade
över vattnet, och ännu intensivare, ännu närmare vidrör Guds Ande människan och
för henne till sig själv och bortom sig själv.
Teologiskt är det hela alldeles klart. Den helige Ande är nådens hjärta. Det som gör
oss lika Kristus är att samme Ande bor både i honom och i oss ... Tro, hopp och kärlek,
det övernaturliga livets hjärtslag, är ju inget annat än den skapade varelsens delaktighet i Guds bejakande av sig själv som blir fulländat i den helige Ande.
Så ska man förstå det varma andetag som veni – kom utgör. Det är den upphöjda
och törstande adventslängtan som ropar här. Det är viljan att komma ut ur fängelset,
ur det trånga, ur bundenheten som får detta kom att stämmas upp om och om igen.
Bara den som upplevt den skapade varelsens oändliga längtan, och samtidigt dess ändliga sorg, kan på ett äkta sätt stämma in i detta bönerop. Och bara så blir det till ett rop
som följs av svar och uppfyllelse.
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Et emitte caelitus – Och sänd från himmelen
Från himlen, från Guds rike: från den värld som är Guds verklighet. Från den plats
där alla ting är samlade ... Den skapade varelsen måste ropa bortom sig själv för att bli
delaktig i den verkliga kraften. Frälsningens första steg är när människan inser och erkänner att hon inte är sig själv nog. Att hon behöver Guds sändning och ordning som
leder och helar, för att förbli vuxen sitt öde.
På samma sätt som människan är ett »utplacerat« väsen, som inte existerar av egen
kraft, är hennes duktighet och livsduglighet en gåva och en nåd. Sedan tidernas begynnelse är vi avtrubbade mot dessa insikter och fortfarande förälskade i oss själva.
Detta trots att vi går från uppbrott till uppbrott och varje gång står inför nya ruiner
med mindre substans och fler sår ...
När vi är trötta och misströstar, ska vi inte först räkna upp alla uttryck för ödets övermakt över oss utan istället fråga oss om vi är tillräckligt nära Gud och om vi har ropat
efter honom tillräckligt. Evighetens berg, varifrån hjälpen kommer, de finns där. Deras
hjälp ligger beredd och väntande. Och den kommer. Mitt liv just nu är beviset för denna
sanning. Gud uppfostrar mig nu direkt och konsekvent till denna insikt. Allt som jag
bar med mig av säkerhet och klokskap och slughet, har slagits i tusen bitar av kraften
och hårdheten i vidrigheterna. Dios solo basta. Dessa månader har slagit sönder mig och
efter domen till sist också tagit min hela fysiska existens. Och ändå har så många under
skett. Gud har tagit över hela detta skeende i sin egen regi. Och jag har lärt mig att ropa
och att vänta på det budskap och den kraft som kommer från de eviga bergen.

Lucis tuae radium – En stråle av ditt ljus
Ordet ljus är en symbol för en evig längtan som finns i människans liv. Och samtidigt
en symbol för en stor nöd som tillvaron lider under. Om och om igen upplever vi oss
själva som icke-ljus, som natt, som mörker. Det kommer från vår andes eviga kallelse
som också i våra mest utsatta stunder innebär att det finns kvar en aning om den fullhet och uppfyllelse som människan i sitt inre är förbunden med och som hon strävar
efter. Gud har menat att människan ska vara ett ljust väsen ... Men vi har bländat oss
själva. Kvar finns aningen och bestämningen. Människan mår aldrig så dåligt som när
hon inser att hon snärjt in sig i förvirring och tappat bort sig själv. Detta är den första
meningen i rubrikens bönerop: att Guds ljus ska övervinna vårt skuldtyngda mörker,
det dystra i våra betingelser som skapade varelser. Att han ska torka bort drömmar och
fruktan ur våra ögon och åter göra oss seende.
Men ljuset kan också ge upphov till en annan nödsituation. Guds ljus som övergår allt bländar också oss. Ofta har vi bara intryck och förmodanden och inget sammanhang mer. Den hängivna och beredda människan kan då be om Guds ljus som
förstärker den egna synen och gör den förmögen att uppfatta den gudomliga fullhet
som vidrört vårt liv. Då får vi i Guds kraft igenkänningsförmågan, som bär också i de
mörkaste och minst ogenomträngliga situationerna i vårt liv. Överallt där livet blir
till blodigt allvar upphör de egna infallen eller så blir infallen barnsliga, dåraktiga och
dödliga. Detta ser vi bevis på både i det lilla livet och i det förbländade offentliga livet.
Forts. på nästa sida:
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Veni pater pauperum – Kom de fattigas Fader
Tre gånger stämmer den skapade varelsen upp veni – kom och bryter därmed igenom
sin ensamhet och för sin nöd in i Guds helande närhet. Detta bönerop är den båge
som slås från skapelsens nöd till den gudomliga fullheten. Och i detta rop möts de
två verkligheterna i ett ursprungligt och enkelt förhållande till varandra. Den skapade
varelsen vet sig vara behövande och inser att det hon har av sig själv inte räcker till för
livets nödtorft. Det är just det som är temat: den som vill leva och ska leva men inte
har något att leva av. Denna fattigdom gäller inte bara för livets materiella bekymmer.
Tillståndet gäller i alla skikt av tillvaron och kan vara lika påtagligt och varaktigt om
man lever i det största överflöd ... Här gäller det istället de skapade varelser som alltjämt är i behov, oavsett vilka behov det rör sig om. Hur ofta har jag inte bett dessa tre
veni under veckorna av hunger. Sedan den tiden är de min bordsbön.
De behövande människorna möter här Guds faderliga ande, en kärleksfull kraft och
makt som visar omsorg. Och det är just så det är. Den människa som erkänner sig vara behövande, som gör sig fri från fåfänga, självförhävelse, överdriven självsäkerhet och stoltheten
att inte vara tiggare och istället visar sig för Gud i sin nakna osäkerhet och utblottelse, den
människan får uppleva under av kärlek och förbarmande ... Det är den levande Guden, skaparanden som vi ropar till. Fattiga är vi. Låt oss erkänna nödens lag för oss och för vårt land.

Veni, dator munerum – Kom, gåvornas givare
Tre gånger ropar »den arma skapade varelsen« efter Skaparanden (i Pingstsekvensens
andra strof) och tre gånger möts hon av Gud som är den som hjälper och helar. Det
är gott att ropandet aldrig förtröttas. Den helige Ande är ju fulländningens Ande, den
överflödande rikedomens Ande, den Ande som utrustar oss med vad vi behöver ...
Och detta förblir Andens lag, Andens ordning: att göra det ofärdiga färdigt, att
hålla ut, att fullkomna. Hans namn är nu dator munerum – gåvornas givare. Det tål att
upprepas, han är skapelsens andetag. Den starka ström som vill dra allt in till sig och
föra det tillbaka till hemmets källa och mynning ...
Han är givaren. Genom att meddela sig själv gör han oss till Guds avbild. Han ger
oss del av det nya livet och gör oss förmögna att leva det. Han skapar i oss en högre
mening, en högre vilja och ett högre hjärta så att vi ska kunna tro, hoppas och älska –
det vill säga att leva nära Gud och förbundna med Gud. Han är gåvornas givare också
i trängre bemärkelse, vilket ofta glöms bort. Vi får av honom den helige Andes sju
okända gåvor. Med det menas inget annat än att människan förses med nya färdigheter
och ny levnadsförmåga. Det övernaturliga livet i oss är äkta liv och därmed ett mångfacetterat liv ...
Det vi här talar om är övervinnandet av den mänskliga eländigheten. Nietzsches
alla deklamationer och drömmar och förbannelser om övermänniskan och om den lilla
massmänniskan gör människan på sin höjd trött eller sorgsen och fylld av längtan och
till sist ändå till en stackare. Ropandet efter Anden för oss vidare om det uppfattas och
beds. Vad nyttar det mig i mitt nuvarande läge att förnimma något av den storhet som
människan borde ha? Nu när jag är utstött, ensam och bunden! Men att just då på denna
ensamma väg uppfatta Andens värmande närhet och hans kraftiga andning, det för mig
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ett stycke vidare på vägen. Och omständigheterna har förlorat sin makt då vi får ropa till
den Gud som är fullhetens, givandets och den stärkande välsignelsens Gud. Veni dator
munerum – kom gåvornas givare! Han finner vägar och sätt att trösta, hans uppmärksamhet är av en art som vida överträffar den mänskliga kärlekens ömhet och påhittighet.

Veni, lumen cordium – Kom, hjärtans ljus
Återigen mötet med Gud som ljuset
som övervinner de skapade varelsernas mörker och eländighet. Allt oftare
kommer Anden att kallas för ljus. Detta underbara uttryck: hjärtans ljus visar att mötet med Guds Ande handlar
om ett möte mitt i livet och ett helande
av livet vid dess källor och rötter.
Människan lever inte av sina tan
kar och lider inte av sina tankar så
länge inte tankarna blivit till en passion eller en last för hjärtat. Hjärtats
förvirring är den största förvirring
som kan falla över en människa. En
människa är människa i den utsträckning hon har ett hjärta att sätta in
och också gör det. Med andra ord: att
hon älskar. Med detta har vi funnit
en nyckel till människolivet och till
mänsklighetens historia som svarar
Alfred Delp S.J.  (1907-1945)
på många gåtor. Mänsklighetens historia är de mänskliga passionernas historia. Och de mänskliga dåraktigheternas historia är de oupplysta hjärtanas historia.
Att människan kan bli förvirrad och osäker och utan instinkt i när hon ska fatta beslut
mitt i tillvaron, det är hennes största fara. Och att hon så ofta har tappat sin instinkt, det är
hennes olycka. Hjärtat står här för mittpunkten i människans liv, där hennes förmågor, hennes nöd, hennes längtan samlas i ett beslut, en impuls, en kärlek, ett överlämnande. Och här,
mitt i tillvarons hjärta, ska den helige Ande ha sin boning och sitt tempel. Det är ju Andens
sätt och ordning att foga sig in i de skapade varelsernas levnadssätt, att följa deras levnadsfunktioner och livsyttringar för att så lyfta dem upp till sin höjd och fasthet och visshet.
Lumen cordium, hjärtans ljus, är något vi ofta borde be om. Att vårt hjärta förblir i
rätt rytm och har den rätta känslan. Det är känslan, det handlar om här, inte om satsen
och den klara utsagan, utan om aningen och den riktiga instinkten. När vårt hjärta slår
på rätt sätt är allt i sin ordning.
Må Guds Ande förbarma sig över detta arma, dåraktiga, hungrande och frysande,
ensamma och övergivna hjärta och fylla det med sin närvaros värmande tillförsikt.
Inledning och urval: dominik terstriep S.J.
Översättning: Anders Kvist
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rapporter

Rainer Kunze in memoriam • 23 februari 1929 - 28 februari 2020
Rainer Kunzes väg genom livet blev lång
och med många stationer. Först i Tyskland:
Königsberg, Wuppertal, Garmisch-Partenkirchen, Freising. Sedan i Sverige: Göteborg,
Borås, Oskarström, Ludvika, Djursholm, bis
kopshuset på Söder. Slutligen Josephinahemmet i Bromma.
Till de yttre livsstationerna kan man lägga de
inre: krigsupplevelser, outsider bland bayerska
klasskamrater, konversion till Katolska kyrkan,
prästutbildning med den store teologen Karl
Rahner S.J. som lärare. Rahner blev också Rainers vän och predikade vid hans första högmässa.
Som ung präst på 1950-talet fick Rainer
Kunze höra talas om Sverige där endast få ka
Foto: Sara Lee
toliker levde. Han kände sig då kallad att verka
här - bistå sina trosfränder och arbeta för att stärka den Katolska kyrkans ställning. Han var
väsentligt påverkad av Andra Vatikankonciliet, vilket kom till utryck i det pastorala arbetet i
de svenska församlingar där han kom att tjänstgöra.
Efter en tid av inre kamp beslöt sig dock Rainer Kunze, vid 1970-talets mitt, för att
lämna prästämbetet och gifta sig med Margareta. Som lekman hade han sedan flera olika
tjänster inom Stockholms katolska stift, bl.a. som vaktmästare på biskopsämbetet. Han
ledde också studiecirklar i teologi och liturgi i S:ta Eugenia församling. Den sista anhalten
på livsvägen för vandraren Rainer blev livets ödmjuka avslutning på Josephinahemmet.
Rainer Kunzes religiösa erfarenhet av Guds verklighet gav honom mycket energi och
glädje. Han var en ansvarsfull herde och entusiastisk förkunnare. Med fantasi, humor
och iver fick han människor att lyssna till Kristi glädjebud och upptäcka att det finns
en hoppets stjärna på världens mörka himmel. Det är många tacksamma katoliker och
andra kristna som blev berörda av Rainers sätt att förmedla trons väsentligheter.
Under de sista åren av sitt rika liv fick han uppleva svaghetens och väntans tid. Hans
blick var dock riktad mot himlen. Han visste att han ville komma dit. Till sin mästare
och vän Jesus Kristus, till en härlighet som inte känner tid och rum utan är ett evigt nu,
som fyller hjärtat helt och hållet med salighet. Dit har Rainer Kunze nu kommit.
klaus Dietz S.J.

Kollekter och insamlingar har p g a coronaepidemin varit betydligt lägre än vanligt.
Stiftets fasteinsamling, kollekt 5/4: 8400 kr till barn i Zimbabwe (Caritas)
Påskkollekten 11-13/4: 34 920 kr till skolverksamhet för flyktingbarn i Irak (JRS).
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Årets påskhelg blev på många sätt annorlunda. På grund av corona-epidemin
fick församlingen delta i gudstjänsterna
genom live-sändning på dator. Endast de
som hade uppgifter och de som skulle
döpas/upptas i Kyrkans gemenskap
kunde närvara. Men påskelden tändes
som alltid vid påskvigilians inledning.

Påsken i bild!

Cirka 1000 personer i genomsnitt
följde S:ta Eugenias live-sändningar av
påskens gudstjänster.

Foto: Jerzy Hopfinger

Olivbergsvakan efter Skärtorsdagens
mässa stod öppen för dem som ville delta.

Bokhandelns "brunnsförsäljning". Ta
en bok och swisha betalning.

Högmässa Annandag påsk
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För 50 år sedan – sommaren 1970

I S:ta Eugenia församling fanns en tradition att under sommaren fira mässa på Björkö. Här ses pater Wilhelm Feussner
S.J. som celebrant på en odaterad bild omkring 1970. Församlingens bildarkiv.

Sommaren 1970 skulle i S:ta Eugenia församling inledas med en vallfärd till Ansgarsmonumentet på Björkö i Mälaren. Söndagen den 31 maj kl nio skulle man vid Klara Mälarstrand stiga ombord på ångbåten s/s Mariefred. Annonsen återfinns på omslaget till nr 3
av Eugeniabladet, som under dessa år utkom med täta nummer på ett par sidor. Mer får
vi inte veta om utfärden. Den omnämns inte i avsnittet Hänt under sommaren i nr 5.
Däremot kan vi läsa att sr Hildegund, som nyligen återvänt från åtta månaders stu
dier i Münster, i bl.a. religionspedagogik, hållit ett flickläger i Liljansgården i Dalarna.
"Medhjälpares tacknämliga insats" bidrog till att lägret blev "lyckat och bra", enligt re
daktören, kyrkoherde Peter Hornung S.J.
Vidare får vi veta att Mariasystrarna"i våras i all stillhet firat sin kongregations 50-års
dag". Notisen påminner oss om att Mariasystrarna nu i maj 2020 firar sitt 100-årsjubi
leum. Sr Elisabeth, tidigare verksam i församlingen och nu i moderhuset i Osnabrück,
har informerat om jubileet.
Pater Hornung omnämner också prästernas semestrar under sommaren1970. Själv
har han "vandrat i svenska och norska fjällvärlden" medan pater Fresman och pater Krab
be varit på "olika håll i Sverige". Pater Feussner som vikarierat i Blackpool har "nära nog
fulländat sina engelska språkkunskaper".
Sommaren har också inneburit att "katoliker från hela världen ... besökt vår kyrka" (då
belägen på Drottninggatan). Pater Hornung berättar om en söndagsmässa kl 8: "Prästen
står inför ca 130 mässbesökare och frågar om det finns någon som förstår honom, när han
nu talar svenska. Två händer räcktes upp: en norrman och en här bosatt tysk dam hade
förstått. Mässan lästes på latin och läsningar på engelska och franska."
Pater Hornung noterar latinets fördelar, särskilt med tanke på gästande utländska präster,
men konstaterar att "fler än åtta präster vid en och samma koncelebration har vi dock inte haft".
ELISABETH KVIST
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information

Högtider och speciella gudstjänster
24/5 – 7:e påsksöndagen: Mässor kl 8, 9.30,11. Insamling av mat och hygienartiklar till
behövande, i alla mässor.
Seventh Sunday of Easter. Mass at 6 pm. Collection of Food and toilet requisites for the poor.
7/6 – Heliga Trefaldighet: Mässor kl 8, 9.30, 11. Denna dag är också drottning Josephinas
dödsdag, vilket uppmärksammas i högmässan kl 11.
Trinity Sunday. Mass at 6 pm.
14/6 – söndag: Kristi kropps och blods högtid. Mässor kl 8, 9.30, 11.
Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ. Mass at 6 pm.
18/6 – torsdag: 40 timmars eukaristisk tillbedjan börjar efter kvällsmässan kl 18. Completorium kl 20.40.
40 hours of Eucharistic Adoration begin after Mass at 6 pm.
19/6 – fredag: Jesu hjärtas dag, högtid (Midsommarafton). Laudes kl 7, mässa 7.30, ves
per 17.30, högmässa 18, completorium 20.40. 40 timmars eukaristisk tillbedjan pågår
t.o.m. lördagens laudes kl 9 och avslutas med mässa 9.30.
Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus. Services in Swedish (Please see above).
40 hours of Eucharistic Adoration up to and including the 9.30 Mass on Saturday.
20/6 – lördag: Midsommardagen. Laudes kl 9, mässa 9.30.
24/6 – onsdag: S:t Johannes döparens födelse, högtid. Mässa kl 12, högmässa 18.
29/6 – måndag: S:t Petrus & S:t Paulus, apostlar, högtid. Mässa kl 12, högmässa 18.
31/7 – fredag: S:t Ignatius av Loyola, Jesuitordens grundare, högtid. Mässa kl 12, högmässa 18.
6/8 – torsdag: Kristi förklaring, fest. Mässa kl 12, 18.
15/8 – lördag: Jungfru Marias upptagning till himlen, högtid. Högmässa kl 9.30.
14/9 – måndag, Det heliga Korsets upphöjelse, fest. Mässor kl 7.30, 18.
20/9 – söndag: Eugeniadagen. Mässa kl 8, 9.30 samt 11 som direktsänds i radio.
St. Eugenia, the Patron Saint of the Parish. Mass at 6 pm.
Ordinarie gudstjänsttider: Se s 2 samt mer utförligt i Veckobladet.

Matinsamling till fattiga och hemlösa i Stockholm.
Söndagarna 24/5 • 2/8 • 11/10 • 13/12 • Vi är alla inbjudna att under offertoriet i dagens alla
mässor bära fram kassar med hållbar mat och hygienartiklar. Särskilt uppskattat är konserver, ris,
matolja, färdiga rätter, barnblöjor och duschkräm.
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Katolskt forum
KURSER hösten 2020 – i samarbete med S:ta Birgitta folkhögskola.
Katolska kyrkans lära och liv (termin 1 av 2). D Terstriep S.J. Start 7/9. Stora salen kl 19. 200 kr
Volontärarbete inom Hospicevård (termin 1 av 2). S Eikanger. Start 1/10. Konferensrummet kl 19. 200 kr
Ignatius av Loyolas andliga övningar (termin 3 av 4). R Carls S.J. Start: 26/8. Övre salen kl 19. 200 kr.
Samtal om dagens evangelium. K Dietz S.J. Start 20/8. Biblioteket kl 11–11.45. Det går bra
att delta vid enstaka tillfällen.  
NY KORTKURS: Katolskt självförsvar - apologetikens grunder. T Idergard S.J. Tisdagarna  
8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11. Övre salen kl 19. 100 kr.
Ikonmåleri/Classes in Icon painting. A Deriev. Fyra kurser: 18-20/9,  16-18/10, 13-15/11, 1113/12. Elisabethrummet. 1500 kr/kurs.
Gud och det onda. R Carls S.J. Start 24/8 kl 18.30. Obs! i S:ta Ragnhilds kapell, Blackeberg. 200 kr.

Vidgade Vyer • Fortbildning för seniorer och daglediga.
Sommarkurser: 14/7 -7/8 (v 28-31). 150 kr oavsett antal kurser man läser. Enligt schema
nedan - samma för sommar och höst (förutom spanska som endast ges under hösten).  
Nya kursdeltagare välkomnas! Beroende på det då rådande Coronaläget kan kurser som Körsång och Skapande konst komma att hållas till stor del utomhus. Ryska och Operans historia
kan komma att hållas på webben. Anmälan till katolsktforum@sanktaeugenia.se eller 0850578023.
Höstkurser: 24/8-11/12 (vecka 35-50). 500kr/termin.
Måndag:
14.20-15.40
Spanska nybörjare och fortsättning bas. M Basombrio
(ej sommar, endast höst).
Tisdag:

10.25-14
15-16.45

Skapande konst. Suzanne Khachatryan.
Ryska nybörjare. Suzanne Khachatryan. 

Fredag:

10-11.45
12.45-14.05
14.20- 15.40
14.45-16.30

Ryska fortsättning. Suzanne Khachatryan.
Sång - för alla. Körsång. Suzanne Khachatryan.
Italienska fortsättning. Giuseppe Mingarini
Operans historia. Suzanne Khachatryan.

ÖVRIGT PROGRAM – i samarbete med studieförbundet Bilda.
Forum Filmklubben - att se på film som du lyssnar på musik. Sventhomas Nordlöf. Nästan
alltid första lördagen i månaden kl 18.15, förfilm 17.30. Start i september. Info inför varje tillfälle.
Catholic University Chaplaincy (CUC) Stockholm. thomas.idergard@sanktaeugenia.se.
Sundays 7.15 pm, Café Eugenia. For More information, please see p 19.
1/10: En strävan efter sanning. Samtal med Bengt Kristersson Uggla, professor, Åbo
Akademi och Ulf Jonsson S.J., professor Newmaninstitutet. Stora salen kl 19.



13/10: John Henry Newman. Philip Geister S.J., direktor Newmanistitutet. Biblioteket kl 19.
26/11: Samtal med Charlotte Gyllenhammar. Konstnär och katolik. Stora salen kl 19.
Katolskt Forums program uppdateras hela tiden. Gå in på hemsidan, maila eller ring programansvarig
Sofia Rosshagen katolsktforum@sanktaeugenia.se • 08-505 780 23 • www.sanktaeugenia.se  Katolskt Forum
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Gemensamma dopgudstjänster / Communal Baptismal Liturgies
Lördagar kl 14 / Saturdays at 2 pm
På svenska: 30/5 • 27/6 • 5/9 • 26/9 • 7/11 • 5/12.
Dop i juli och augusti efter överenskommelse med präst.

In English: 13/6 • 17/10 • 19/12

For baptism in July and August, please register with a priest.

Barndop i församlingen äger rum i en gemensam dopgudstjänst
(se datumen ovan). För att anmäla ett barn till dop kontaktas pastors
expeditionen, där man också bokar in sig för en kväll med dopförberedelse. Varje familj kontaktas sedan av den präst eller diakon som ska
döpa alla de barn som är anmälda till en viss dopgudstjänst.
All baptisms of small children in the parish will take place in comFoto: privat
munal baptismal liturgies (see the dates above). Please register with the Parish Office
for a baptismal service as well as a short course of preparation for baptism. The priest or deacon
who will perform the baptism will subsequently contact your family.

Dopförberedelse / Preparation for Baptism
Kurs på svenska måndag kl 19 i Biblioteket: 7/9, 5/10, 2/11, 7/12. Anmälan till pastorsexpeditionen.
Där bokas också tid för dopet som äger rum vid en dopgudstjänst där flera barn döps (se ovan).
Please register with the Parish Office for a short course. Sundays at 4-5.30 pm in the Library:  
20/9, 15/11, 20/12. Please also register for the baptism which will take place in a communal baptismal liturgy for a number of children (see above).

Äktenskapsförberedelse / Preparation for Marriage
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.

En svensk katolik i Bayern - Katolsk historisk förening uppmärksammar
150-årsjubileet av Ellen Ammanns födelse
Den 1 juli är det 150 år sedan Ellen Ammann föddes i Stockholm1870.
Hon konverterade 1884 i S:ta Eugenia församling, men gifte sig 1890
med en läkare och bosatte sig i Bayern. Paret fick sex barn, äldste sonen
Albert blev jesuit och var under en tid präst i S:ta Eugenia församling.
Ellen Ammann kämpade för jesuiternas fortsatta verksamhet i Sverige,
och var även delaktig i att Johannes Erik Müller blev Stockholms nye
biskop 1923. I Bayern blev hon känd, bl.a. som parlamentsledamot och
grundare av sekularinstitutet Ancillae Sanctae Ecclesiae. Hon bedrev social
politiskt arbete, främst för kvinnor och flickor, inom flera föreningar och
sammanslutningar. Hon avled 1932, 62 år gammal. Hennes minne lever i Bayern än idag.
I Katolsk historisk förenings tidskrift, Arv och Minne, kommer i sommar en längre artikel om Ellen Am
mann att publiceras, skriven av Klaus Dietz S.J. Till hösten håller pater Klaus sedan ett föredrag.
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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/ungdomar de
två första undervisningstillfällena. Därefter är grupperna slutna och man får vänta till nästa år.
Lördagar kl 10-13 träffas alla klasser (se schemat).
Samtalsgrupp för föräldrar till barn i klass 2-6 äger
rum medan barnen har undervisning.
Gemensam mässa kl 12.15.
Första heliga kommunion. Undervisningen börjar i
klass 2. Första heliga kommunion sker i slutet av klass
3. Därefter fortsätter trosundervisningen i klass 4-7.
Högstadiet. Undervisningen riktar sig till klass 7-9, till ungdomar födda år 2005-2007.
Konfirmationens sakrament. Förberedelsen sträcker sig över två läsår, när eleverna går i
klass 8 och 9. För att börja i klass 9 måste man alltså ha genomgått undervisningen i klass
8 föregående år. Om inte hänvisas eleven först till klass 8. Inga undantag görs från detta.
Konfirmationen äger rum i slutet av klass 9.
Om det med anledning av corona-epidemin är möjligt att bedriva grupp-undervisning
till hösten gäller schemat nedan. Stockholms katolska stift och S:ta Eugenia församling följer
Folkhälsomyndighetens direktiv. Om schemat ändras kommer ny information att finnas på
församlingens hemsida. Viktigt att inför starten för respektive grupp hålla koll på vad som
står där:  www.sanktaeugenia.se.
Klass 2-6

klass 7
konfirmander 8

KONFIRMANDER 9

29/8 Registreringsdag

5/9 Registreringsdag

5/9 Registreringsdag

12/9

19/9 Klass 8 på läger 18-20/9

19/9 Heldag kl 10-17 inkl lunch

26/9

3/10

3/10

10/10

17/10

17/10

7/11

14/11

14/11

21/11

12/12

12/12

Se särskild info på s 17

Se särskild info på s 17

Se särskild info på s 17

5/12
19/12
Klass 2-6: Stefan Nordström • stefan.nordstrom@sanktaeugenia.se
Klass 7: Agnes Rysinska • agnes_rysinska@hotmail.com
Konfirmander 8: Ronny Elia • ronny.elia@sanktaeugenia.se
Konfirmander 9: Thomas Idergard S.J. • thomas.idergard@sanktaeugenia.se
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Hej föräldrar och barn!
Församlingen bjuder in alla barn
i åldrarna 8-13 år till årets favoritläger, nämligen sommarkollo!
På sommarkollo har vi alltid kul.
Vi har allt från lekar, gemensam
bön, temadagar och bad veckan
ut. För dig som aldrig varit på
kollo tidigare, förvänta dig en
massa kul varje dag med nya
kompisar. Lägret varar i 10 dagar på Stiftsgården Marielund.
Anmälningsavgiften täcker
övernattning 10-19 juli, måltider
under dagen samt alla roliga
aktiviteter. Välkomna!
För mer information, kontakta
Ungdomskonsulenten Rodas på
ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se
Inför lördag 29/8 kl 10: registreringsdag för klass 2-6

Inför lördag 5/9 kl 10: registreringsdag för klass 7-9

• Registreringsdagen är endast för föräldrar.
Minst en förälder behöver komma (första gången
för barnen blir alltså lördag 12/9).

• I alla årskurser genomförs, direkt efter registreringen, föräldramöte med info om upplägget av
läsåret (inkl olika läger, Romresa för klass 9 osv),
så minst en förälder är välkommen .

• För alla barn som inte tidigare gått i undervisning i S:ta Eugenia tas följande med:
Personbevis (beställs via Skatteverkets webb,
välj variant "personbevis för familj").
Dopbevis (beställs från den församling där
barnet är döpt). För döpta i S:ta Eugenia tas med
info om exakt dopdatum.

• Klass 9: Alla elever måste ta med ett personbevis (beställs via Skatteverkets webb, välj
variant "personbevis för familj") som lämnas in
vid registreringen. Skulle de av någon anledning förra året ha gått klass 8 i annan församling
måste en kopia på dopbevis också lämnas in vid
registreringen.
• Klass 8: Elever som inte deltog i undervisningen
i klass 7 i S:ta Eugenia förra året måste ha med en
kopia på dopbeviset.
• Klass 7: Ta med en kopia på dopbeviset, eller om
döpt i S:ta Eugenia info om exakt dopdatum.
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Musik
Våren har varit speciell med tanke på Coronaviruset som
förstås har påverkat vår musikverksamhet. En konsert med
Vokalensemblen har blivit inställd och även konserten 27
maj ställs in. Orgelkonserten på Pingstdagen, 31 maj,
hoppas jag dock kunna genomföra. Förhoppningsvis kan
också våra körer sjunga som vanligt i mässorna.
ulf samuelsson, kyrkomusiker i församlingen

Körer i höst
Ungefär 100 korister sjunger i de körer som församlingens musiker leder. Dessutom finns
de Filippinska, Ugandiska, Nigerianska och Afrikanska körerna som medverkar i mässan
på engelska och i mässorna med Filippinska och Afrikanska missionerna. Även om vi
har många sångare finns plats för fler. Kontaktuppgifter till kyrkomusikerna finns på
tidningens baksida, till övriga körer på s 19.  
• Barnkören. Flickor och pojkar 8-14 år, ca 20 st.
• Kyrkokören. Vuxna i alla stämmor, ca 20 st. Stort behov av tenorer och basar.
Ledare: Anne Maj Samuelsson
• Ungdomskören. Från ca 15 år, drygt 30 st. Fler är välkomna, särskilt tenorer och basar.
• Vokalensemblen. Ca 20 st. God körvana, bra notläsningsförmåga är en förutsättning.
En plats i basstämman och en i tenorstämman kommer att finnas till hösten.
			
Ledare: Ulf Samuelsson
• Gregorianska scholan (damröster).

Ledare: 	Helena Mann Sundström

Utflykt för församlingens seniorer
Onsdag 19 augusti – till Stiftsgården Marielund på Ekerö
Mässan firas kl 12.15, därefter äter vi lunch.
Buss kommer att hämta upp resenärer vid S:ta Eugenia kyrka och vid Josephinahemmet. Det går också att åka färdtjänstbil direkt.
Detta blir i nuläget en preliminär planering. Några veckor innan utflykten kommer
Folkhälsomyndighetens råd angående Covid 19 att kontrolleras och då fattas definitivt
beslut om vi kan genomföra utflykten. Exakta tider för bussen ges vid samma tillfälle.
Anmälan kan göras preliminärt till Pastorsexpeditionen 08-505 780 00 eller till Ingegerd Lennartsson: ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se eller 08-505 780 09.
Antalet platser på Marielund är begränsat så det blir ”först till kvarn” som gäller. Detsamma gäller om Folkhälsomyndigheten har begränsningar i antalet personer som kan
åka på utflykt.
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Information in English
Mass in English. Sundays at 6 pm. For the daily Mass schedule in Swedish see p. 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.
Collection of Food for the poor and homeless of Stockholm. We are all invited to present
sustainable food products such as rice, canned food, oil, during the Offertory at Mass. The
subsequent occasions are: 24/5 • 2/8 • 11/10 • 13/12.
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. More
information at our fb-group Catholic Students in Stockholm. Due to the
pandemic, our Sunday meetings are cancelled until further noticed. When meetings are resumed, we will announce it in the fb-group and in the notices in Mass.

Father Thomas Idergard S.J. University Chaplain 08-505 780 17
thomas.idergard@sanktaeugenia.se
Filipino Mass. Vigil Mass on Saturdays at 5 pm, once a month. For dates and more information,
please contact fccstockholmsweden@gmail.com, dfv0318@yahoo.com.
African Mass. Vigil Mass on Saturdays at 5 pm: 10/10, 14/11, 12/12.
For information, please contact:  eddypeminda@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

Welcome to English Religious Instruction Classes!
The Catholic Parish (St. Eugenia's) are glad to
work with you in helping your child to a deeper
Catholic faith in Jesus Christ. We help the children
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.
The classes start every Sunday at 4 pm and
finish with a joint English Mass for all classes at 6 pm.
NB: The new registration will take place on 30th August 2020 after the 6 pm Mass. Subsequently, the new Catechetical year (2020/2021) resumes on 6th September.
Available classes: Pre-communion, First Holy Communion (1st and 2nd year), Post-communion, and Confirmation. For more information, please contact: sr.veronica@sanktaeugenia.se
19

Etio-Eritreanska missionen
/     
 2614-16              
              ” 
       ”  ”     ’ ”


 
 
              
         ’    ’ 
           -  
  -        ”   ”
   -’     

             
             
   (covid19)          
                
’              
               
            
            
         F
Facebook      
              
               
              
              
  
-    19  2020  (covid 19)    
             
             
           
           
       (online)    
-....    22  2020       
             25  
        27  2020     
              
 6          
-25.03.2020    (COVID-19)      
        (COVID-19)     
         
           
          
 
 !
                  
           ’  
’               
 ’           


1
2
3

    (online EritreanCatholic church Uk)        09 
                
    ’  
 (BBP)   online     09       
 st Eugenia  online           ’  
           

    

20

S:ta Ragnhilds kapellförsamling Bromma
Kära medlemmar i S:ta Ragnhilds
kapellförsamling! Den rådande
corona-krisen gör det omöjligt för oss
att hålla några offentliga gudstjänster
på vardagarna. Inte heller eukaristisk
tillbedjan på lördagarna.
Kommande söndagar firas en enkel
mässa kl 11 för Josephinahemmets
boende. Det är inte förbjudet för någon
utomstående att komma till denna
mässa. Sätt er i så fall på platserna längst bak i kapellet
och håll avstånd till varandra och till de boende. Inget
kyrkkaffe efter mässan! Denna ordning kommer att gälla
fram till början av september. Om det sker en förändring
tidigare, kommer vi att meddela det på hemsidan.
Bikt - Efter överenskommelse med präst.
Från 30 augusti planerar vi att återgå till ordinarie tider:
Söndag
Måndag, Onsdag, Fredag
9.30 Undervisnings- eller familjemässa
11
Mässa
11
Högmässa
13
Kaldeisk mässa (se närmare på nätet)
Tisdag, Torsdag
18
Mässa
Lördag
11
9-11

Mässa
Eukaristisk tillbedjan

Inga gemensamma firanden och möten fram till september.
- ingen majandakt i skogskatedralen, - ingen mässa i Riddarholmskyrkan med anledning av
drottning Josephinas dödsdag, - ingen Kristi Lekamens fest med procession, - ingen trosundervisning, - ingen studiecirkel Gud och det onda. Låt oss be för oss själva och varandra och
för alla lidande människor runtom i världen.
Föräldrar till barn som skall gå till sin första kommunion får särskild information.
Gå gärna in på församlingens hemsida för ytterligare information (se rutan nedan).
Till sist vill jag tacka alla församlingsmedlemmar som generöst bidragit till att vi kan köpa
två ikoner med den heliga Birgitta och den heliga Elisabeth Hesselblad. Dessutom tackar jag
hjärtligt för alla gratulationer på min 85-årsdag.
Jag önskar alla en välbehövlig vilotid under sommaren!
Rainer Carls S.J.
S:ta Ragnhilds kapell • Josephinahemmet • Drachmannsgatan 2 • 168 49 Bromma • 08-37 29 45 • T-bana: Islandstorget
Pater Rainer Carls S.J.: 08-37 21 66, 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:
Anna WOURI
Bianca GONZALES TROCHESSET
Samuel YACUB
Färes MADFOUNI
Rosella AZU

Patricia CHEHELI
Marquiel CADWISING
Ethan CLEMENTE
Leonel NNANNA
Grace POLIMETIA

Amy LIOA
Lydia MENSAH
Lucille MARGERIE
Pontus KÄRVESTAD
Thea GAUZA RANDQUIST

Herre, gör dem genom dopet till dina trogna lärjungar!

i Kyrkans fulla gemenskap upptagits:
Yasemin KAVAK CAKAR
Inna RÖSÅSEN
Bo GRIMS MEDICI
Percy MATTSSON

Oscar LIDHOLM
Bo WESTIN
Karin ENGLUND
Pär ERIKSSON

Jesper KLAUSEN
Josef NORLIN
Hanna NORLIN

Herre, må de ledsagas allt djupare in i Kyrkans gemenskap!

Våra avlidna:
Michael HULSTEN, 75
Leopoldo FINATI, 93
Rainer KUNZE, 91
Irén PERGE, 97
Aquiles VASQUEZ RINGLER, 70
Wlado MAJERSKI, 73

Nancy IDERING, 85
Anastazy JARZEBOWSKI, 91
Ruth KRATCHOVILL, 84
Josef SARKÖZI, 87
Wieslaw GLADYSZ, 68
Hjördis SANDBERG, 89

Fritz MIESENBERGER, 88
Sergio DIAZ, 90
Zofia PACOCHA, 100
Christer VALLMARK, 70
Ishak HORMIZ, 87
Zbigniew BROSZNIOWSKI, 75

Herre, låt ditt eviga ljus lysa över dem!

Vill du bli katolik?

FAMILJEJURIST DUFWA
En hjälpande hand
Hjälper dig med upprättande av testamente
och annat inom familjejuridik
Hembesök utan extra kostnad.
Snabbt smidigt och enkelt.
Förmånligt pris för medlemmar i
Sankta Eugenia Församling

Välkommen att boka tid ;
Mobil. 076 123 7611 alternativt
mdufwa@gmail.com
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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.

Tideböner i S:ta Eugenia.
Vesper: onsdagar kl 17.30 (utom juni-augusti).
Completorium: första fredagen i månaden kl
20.40.
Även vid andra tillfällen kan tideböner förekomma. Se s 13 samt annonsering i aktuellt nummer
av Veckobladet.

Sommartider
Kyrkan
Juni-augusti: Ingen vesper, ingen orgelmusik i kvällsmässan på onsdagar.
Vecka 26-33 (22/6-14/8):
Måndag-fredag - mässa kl 12 och18.
Obs! Inga morgonmässor vardagar
(firas dock i Domkyrkan kl 8).
Helgens gudstjänsttider, se s 2.

Kyrkkaffet
Maj-augusti: uppehåll

Pastorsexpeditionen
Vecka 26-33 (22/6-14/8):
Måndag, torsdag, fredag - kl 9-13.
Tisdag - kl 14-17:
Onsdag - stängt.

Katolsk bokhandel
19/6 – 23/8: måndag-fredag kl 14-18.
Lördag, söndag samt Midsommar
helgen stängt.
(Ordinarie öppettider: måndag-fredag kl
11-18, lördag 12-14, söndag 12-13).

Katolsk Bokhandel
Helgonens svar.
Gunnel Vallquist • Veritas (1963) 2020
Tredje upplagan med varsam revidering av Carl Otto Werkelid och
nytt förord av Sr Katarina Rask osb (225kr)

The Shattering of Loneliness - On Christian Remembrance
Erik Varden • Bloomsbury 2020 (170 Kr)

Lita, lyssna, leva
Åke Bonnier • Verbum 2020 (225 kr)
Se hela vårt sortiment på www.katolskbokhandel.com. Våra öppettider hittar du ovan.  
Ta gärna en titt på vår "brunnsförsäljning" på kyrktorget (bild på s 11).  Välkommen!
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POSTTIDNING

B

Begränsad eftersändning.
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på baksidan.
Kyrkoherde pater Dominik Terstriep
08-505 780 07
Pater Thomas Idergard
08-505 780 17
Pater Klaus Dietz		076-9489689
Pater Rainer Carls
08-37 21 66
Pater Peter Fresman
Pater Mikael Schink
076-0761627
Pater Jörg Nies
073-8005123
Diakon Stefan Nordström
08-505 780 08
Diakon Anders Wickström
08-505 780 15
Diakonkandidat Ronny Elia
073-5050544
Abba Uqbamariam Tesfamariam
505 780 26, 072-014 54 09
Abba Asfaha Kidanemariam
073-666 11 68
Fader Adris Hanna
070-773 20 65

kyrkoherde@sanktaeugenia.se
thomas.idergard@sanktaeugenia.se
klaus.dietz@sanktaeugenia.se
pater.carls@gmail.com
p.fresman@swipnet.se
mikael.schink@gmail.com
jorg.nies@sanktaeugenia.se			
stefan.nordstrom@sanktaeugenia.se
anders.wickstrom@sanktaeugenia.se
ronny.elia@ sanktaeugenia.se
uqbamariam.tesfamariam@katolskakyrkan.se
asfaha.kidane@sanktaeugenia.se
adris.hanna@katolskakyrkan.se

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: Sofia Rosshagen
08-505 780 23
Vik. programansvarig: Annica Parts		
Ungdomskonsulent: Rodas Berhane
073-5593320
Ekonomiansvarig, volontärsamordnare: Pehr Thorell 08-505 780 04
Expeditionsansvarig: Mirtha Basombrio		08-505 780 01
Informatör, administratör: Elisabeth Kvist		08-505 780 03
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
annica.parts@sanktaeugenia.se
ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se
pehr.thorell@sanktaeugenia.se
exp@sanktaeugenia.se
elisabeth.kvist@sanktaeugenia.se
henrik.strom@sanktaeugenia.se

Katolsk Bokhandel
Josephinahemmet
Kyrkogårdsförvaltningen: Jan-Ola Axelsson
Sjukhuspräst: Fader Marcus Künkel

kbh@katolskbokhandel.com		
info@josephinahemmet.se
info@katolskakyrkogarden.se
chn.kunkel@icrsp.org

08-611 34 35
08-37 29 45
08-611 12 29
070-278 15 12

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, fredag 9–13 • tisdag, torsdag 9–16
E-mail: exp@sanktaeugenia.se • Hemsida: www.sanktaeugenia.se
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Församlingens swishnummer: 1231051507
Katastrof- och utvecklingskontot: Plusgiro 479 16 67 - 1

