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Mässa

Ledare

Mellan fred och krig
I skrivande stund har Rysslands angreppskrig mot Ukraina pågått i över åttio dagar och
lämnat efter sig en obeskrivlig förödelse på alla plan. De flesta – inte bara i Väst- och Nord
europa utan också i själva Ukraina – hade inte trott att ett sådant krig skulle föras i det
moderna Europa. Inom bara några veckors tid har många reviderat eller rentav kastat
gamla övertygelser och trossatser på sophögen. De som växt upp under kapprustningens tid
och anslutit sig till pacifistiska och nedrustningsrörelser, inser att krig är något man också i
vår tid måste räkna med och vara förberedda på. Också för kyrkans del ter sig det nya läget
smärtsamt. Idén om att ett krig under vissa omständigheter kan vara rättvist har under
lång tid funnits inom kyrkan. Mot bakgrund av de stora världskrigen har denna position
allt oftare ifrågasatts. Kyrkans ledning med påven Franciskus och statssekreteraren Pietro
Parolin i spetsen påpekar gång på gång att vapen inte är någon lösning på konflikten. Är
det fasansfulla kriget i Ukraina en vattendelare? Kanske kan blicken tillbaka i historien
hjälpa oss att åtminstone beskriva det oöversiktliga läget.
Reinhold Niebuhr (1892-1971), amerikansk teolog, filosof och politikteoretiker,
betecknade sig själv som ”kristen socialist”.1 Han lämnade sin pacifism bakom sig dagen då Münchenöverenskommelsen slöts i september 1938. Inte så lång tid dessförinnan hade han i skarpa ordalag kritiserat president Roosevelts upprustning och påstått
att bästa sättet att undvika krig är att inte förbereda sig för ett sådant. Nu, under intryck av den tyska och japanska erövringspolitiken, menade han att man frammanar
än större olycka om man inte gör någonting. Han förebrådde den moderna pacifismen
att inte se de ”tragiska elementen” som finns i den sociala verkligheten.
Poängen med hans kritik är dock att han skönjer samma vägran att acceptera
verkligheten hos den motsatta attityd som pacifismen lätt kan förbytas mot: tron att
man kan få grepp om historien med vapen, att man kan förinta det onda och genomdriva det goda med våld. Båda attityderna grundar sig – menar Niebuhr – i en grundläggande missuppfattning om den mänskliga naturen: att man får handla enbart när
de goda alltid bara är goda och de onda alltid bara är onda. 1940 skrev han: ”Självgodhet eller overksamhet är den sekulära moralismens alternativ”, som den gemensamma
nämnaren för de båda förment motsatta positionerna. I början av Kalla kriget noterade han i sitt huvudverk The Irony of American History: ”Våra idealister delar upp sig i
dem som avstår från maktens ansvarstagande för att bevara våra själars renhet, och dem
som är beredda att dölja det tveeggade med gott och ont i våra handlingar.” Fastän Niebuhr i vissa fall ansåg användandet av militärt våld oundvikligt, vände han sig samtidigt
mot krig som medel för att uppnå moraliska mål.
Forts. på nästa sida:
1
Delar av artikeln grundar sig på Mark Siemons: Der Umschlag des Pazifismus in sein Gegenteil, i Frank
furter Allgemeine Sonntagszeitung 1 maj 2022.
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Forts. från föreg. sida:

Niebuhrs funderingar kan vara en nyckel till att närmare se på det

ryska överfallet på Ukraina och dess inverkan på oss. De som hittills hållit en självklar
distans till militär och geopolitisk makt, befinner sig i en situation, då det nästan framstår som omoraliskt att inte tala som en fältherre. I mångt och mycket liknar läget det
som Niebuhr fann. En öppen aggression, ett krigiskt överfall förändrar nödvändigtvis
perspektivet. Istället för att hitta strategier för att undvika konflikten måste det handla
om att hitta strategier för att bestå i konflikten. Vad de politiska beslut som de senaste
veckorna tagits fram (t.ex. vapenleveranser) betyder i längden, vet vi ännu inte; diskussionen har knappt hunnit börja.
Visst gick allting väldigt snabbt, måste kanske ha gjort det med tanke på
de rådande omständigheterna. Ändå finns det ett tomrum. Självklart påstår inte alla
som nu uttalar sig om olika vapensystem och krigstaktik att de över en natt blivit militärexperter. Beslutsamheten att stötta Ukrainas folk (inte bara) militärt hänger emellertid samman med den moraliska evidens som levereras av ett angreppskrig, bilder
från det sönderbombade Mariupol och från till döds torterade människor i Butja. Men
mellan moraliskt omdöme och politiska krav finns ett glapp. Man utelämnar både
frågan om målet och reflektionen över den egna rollen som militärt aktivt block. I den
akuta situationen har man bara valet att hjälpa konkret om man inte bara vill titta på
hur ett folk ska krossas. Ändå är frågan om målet inte tillräckligt besvarad med att
man undsätter en oskyldigt angripen. Bakom det finns frågan kvar om vilket långvarigt syfte hjälpleveranserna har, vilka politiska mål man avser som också kan vara realistiska för en fredstid. En varaktig fred förutsätter frihet och rättvisa.
Det som ger Niebuhrs funderingar också i det aktuella läget så mycket vikt är att de
inte förför en till en bekväm avhållsamhet enligt mottot: Om förhållandena moraliskt
ändå är så invecklade och dessutom farliga, ska vi så mycket som möjligt hålla oss
utanför. Niebuhr kommenterade denna hållning så här: ”Hur vi än vrider och vänder
på det, den politiska pacifismens protagonister slutar med att acceptera och rättfärdiga tyranniet.” Men han varnar också för pacifismens mörka motsats: den ensidigt
bejakande synen på kriget. Påminnelsen om att ett krig med en atommakt aldrig kan
vinnas i traditionell mening borde avhålla oss från alltför stort förtroende för krigiska
medel.
Och kyrkan? Hittills har vi kanske gjort det vi bäst kan: bett och hjälpt konkret;
bett om att krigets gissel tas ifrån oss, skickat förnödenheter till de krigsdrabbade
människorna och tagit upp krigsflyktingar. Påven har tagit flera initiativ till att medla i
konflikten, vilka från rysk sida bemötts med kalla handen. Han har upprepade gånger
varnat för krigets katastrof – så sent som i sitt Regina coeli-tal den 1 maj, där han talade om ”ett makabert sönderfall av mänsklighet”, och frågar ”om man verkligen söker
fred, om det finns en vilja att förhindra en växande eskalation av militära och verbala
stridigheter, om allting verkligen har gjorts för att vapnen ska tystna?” Han vädjade
till ”att inte ge vika för våldets logik, våldets och vapenvåldets perversa spiral”. Dialog,
fred och bön – det blir påven inte trött på att påminna hela världen om.
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Frågan förblir svårlöst kan jag tycka, eftersom en hel del saker är så

uppenbara. Det finns en angripare (Ryssland) och en angripen (Ukraina som suverän,
fri och oberoende stat). Ett militärt angrepp kan inte rättfärdigas, medan försvar är
fullt legitimt. Kanske måste vi göra ännu mer för att förstå orsakerna till kriget. Att
förstå betyder inte att förlåta! Men inte bara blicken på det förflutna behövs utan i
stridens hetta också den på framtiden. Hur kan konflikten avslutas? Hur ser ländernas
möjliga framtid ut? Vilket stöd kan de behöva och få? Finns det perspektiv bortom
seger och nederlag? Perspektiv som inte utmålar den motsatta sidan som det absolut
onda, personifieringen av djävulen? Kan man förhandla med djävulen? Nej, förstås
inte, den måste elimineras, vilket har skett många gånger i historien. Men det här kriget är inte någon metafysisk strid. Ju mer den laddas på det sättet, desto svårare blir
det att uppnå fred.

Vi kristna är kallade till att inte skruva upp retoriken, att nämna saker och ting
vid sitt rätta namn, att hjälpa handfast och att be. Så avslutar jag min ledare med en
lätt reviderad bön av påven Benedictus XV som han skrev mitt under brinnande Första världskriget:
I den oro och nöd som ett krig framkallat, vilket hotar folk och nationer i deras bestånd,
tar vi, o Jesus vår tillflykt till ditt heliga hjärta som vår säkraste fristad. Till dig, barmhärtighetens Gud, ber vi innerligen, avvänd detta förskräckliga gissel. Till dig, fridens
konung ropar vi i enträgen bön: giv snart den efterlängtade freden. Från ditt gudomliga
hjärta lät du den heliga kärleken stråla ut över hela världen, på det att all tvedräkt måtte
försvinna och endast kärlek råda bland människor. Medan du vistades på jorden, bultade ditt hjärta fullt av medlidande för all mänsklig nöd. Måtte ditt hjärta även i denna
stund, som med sitt ödesdigra hat och förskräckliga blodsutgjutelse så svårt tynger oss,
förbarma sig över oss.
Förbarma dig över så många föräldrar som lever i oro och ångest för sina barn. Förbarma dig över de olyckliga länder som drabbats av ett så tungt öde. Ingiv alla i regeringsställning fridens tankar. Gör slut på den strid som söndrar nationerna. Giv att människorna åter må mötas i kärlek. Kom ihåg, att du med ditt blods pris gjort dem till bröder.
Fordom lyssnade du full av kärlek till apostelns rop: ”Fräls oss, o Herre, ty vi förgås”, och
bjöd du lugn åt havets upprörda vågor. Hör nådigt vår förtröstansfulla bön och återgiv
den av stormen upprörda världen lugn och en rättvis frid.
Och du, heliga Jungfru, såsom du fordom gjort i tider av den största nöd, hjälp oss även
nu. Beskydda och rädda oss. Amen.

Kh DOMINIK TERSTRIEP S.J.

Omslagsbilden. Påve Franciskus ber
för fred. Under en cermoni på Marie
bebådelsedag, 25 mars, vigde påven
hela mänskligheten, och särskilt
Ukraina och Ryssland, till Marias
obefläckade hjärta.  
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fördjupning

Betraktelse över Kristi kropps och blods
högtid
Historiker har försökt att koppla ihop instiftandet av Kristi kropps och blods högtid med
det eukaristiska miraklet i Bolsena, Italien, år 1263, då en konsekrerad hostia började
blöda på korporalet under den heliga mässan. Påven Urban IV, som hade sitt residens
i Orvieto, endast ca 20 km från Bolsena, ska ha tagit så starkt intryck av händelsen att
han året därpå instiftade festen Corpus Christi genom bullan Transiturus. Korporalet
med den röda blodfläcken finns bevarat än idag i ett relikvarium i Orvietos domkyrka.
Om man tittar närmare på det kan man se att blodfläcken avbildar ett ansikte som liknar Jesus Kristus såsom han brukar framställas i konsten.

Kristi kropp och blod. Broderi på liturgisk textil att användas vid Kristi kropps och blods högtid. S:ta Eugenia kyrka.

Även om det inte är osannolikt att Urban IV kände till underverket i
Bolsena är beläggen för en omedelbar koppling till Kristi kropps och blods högtid
knapphändiga. I själva verket är festen en produkt av 1200-talets växande eukaristiska
fromhet. I bakgrunden finns 1100-talets teologiska debatter om transsubstantiations6

läran, som sedan bekräftades i Fjärde Laterankonsiliet 1215. Transsubstantiation syftar
på att brödet och vinet som frambärs i mässan verkligen förvandlas till Jesu Kristi
kropp och blod – medan brödets och vinets gestalter förblir, övergår deras substanser i
Kristi kropp och blod.
Det var den helige Thomas av Aquino som fick uppdraget att författa de
liturgiska texterna till högtiden. Thomas var väl känd för sin eukaristiska fromhet.
Utöver sin dagliga mässa tjänstgjorde han efteråt i sin ständige följeslagares Reginaldus
av Pipernos mässa. Han bevistade alltså två heliga mässor varje dag. Det berättas att han
vid elevationen brukade be: ”O Kristus, du är härlighetens konung, den evige Faderns
Son”. Hans levnadstecknare skildrar också hur Kristus en gång talade till honom genom
ett krucifix. Herren sade då: ”Thomas, du har skrivit väl om min kropps sakrament”.
Kristi lekamens högtid firas normalt torsdagen efter Trefaldighetssöndagen,
men i vårt stift har den flyttats till andra söndagen efter pingst. Anledningen till att
högtiden förlades till just en torsdag är eukaristins instiftande på skärtorsdagskvällen.
Eftersom stilla veckans botkaraktär omöjliggjorde ett högtidligt firande, lade man festen i stället veckan efter Trefaldighet. Att just den tiden på kyrkoåret valdes är säkerligen inte heller någon tillfällighet. Efter att vi firat påsk, pingst och sedan Trefaldighet
uppmärksammas den heliga eukaristin som det sakrament där vi inte bara tar emot
Guds nåd utan där Kristus själv är närvarande. I den konsekrerade hostian förblir han
sedan närvarande i varje katolsk kyrka i och med att det allraheligaste sakramentet
bevaras i tabernaklet. Mässplikten och den högtidliga processionen understryker hur
centralt och betydelsefullt detta sakrament är för Kyrkan.
Men vi ska komma ihåg att Corpus Christi inte bara är en åminnelse av
Herrens verkliga närvaro i kommunionen utan också av den heliga mässans offerkaraktär.
Det påminns vi om genom festens namn som lyfter fram både Herrens kropp och hans
blod. Liksom Kristi kropp och blod separerades på korset så skils de också sakramentalt
från varandra i varje mässa. Därigenom blir Kristi korsoffer närvarande på altaret.
Den som deltar i den heliga mässan tar därför inte bara emot vår Herre
utan bör också förena sig med honom på korset. Det är därför viktigt att förbereda sig
innan man tar emot kommunionen. Varje döpt katolik som är i nådens tillstånd kan
ta emot eukaristin förutsatt att man förberett sig. Det betyder först och främst att man
måste bekänna sig till och hålla med om Kyrkans tro. Därför kan kristna som inte är
katoliker inte heller ta emot den heliga kommunionen, utan de får bara en välsignelse
av prästen. Om man har begått en dödssynd måste man bikta sig innan man tar emot
kommunionen. Men även om man befinner sig i nådens tillstånd bör man ta en stund
för bön och förbereda sig för mottagandet av Herren i sakramentet.
Kollektbönen från Kristi kropps och blods högtid – som upprepas vid varje sakramental tillbedjan – sammanfattar den hållning som vi bör eftersträva när vi tar emot den
heliga kommunionen: ”Låt oss med sådan vördnad fira din kropps och ditt blods mysterier att vi ständigt får erfara din återlösnings frukter i vårt liv”.
Mikael Schink S.J.
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rapporter

Kyrkorådsvalet 2022
Den 24 april röstade församlingen fram ett nytt kyrkoråd. Ett extra församlingsmöte hade den 23 januari i år i stort sett enhälligt beslutat att istället för
två separata råd – pastoral- och ekonomiråd – bilda ett enda gemensamt råd. Det
viktigaste syftet med denna förändring var att rådet kan få ett bättre helhetsgrepp på
församlingens verksamhet, eftersom pastorala och ekonomiska frågar är starkt sammanflätade.
I valet i år avgavs 355 röster. 45 röster ogiltigförklarades, eftersom de röstande inte var röstberättigade i valet. Det måste medges att ett större valdeltagande
hade varit önskvärt. Men redan de tidigare valen har visat ungefär samma antal röster.
Tydligen har intresset för det viktiga rådsarbetet trots ett utvidgat offentlighetsarbete
inte vuxit. I ärlighetens namn måste man säga att det nästan uteslutande är kyrkvana
medlemmar som deltar i valet. De flesta av våra ca 10 500 medlemmar tycks tyvärr
inte bry sig om det. Hur det kan motverkas är värt allvarliga funderingar.
Men nu får vi glädja oss åt de 14 nya ledamöter som röstats fram (se s
9). Biskop Anders har godkänt det stadgeenligt genomförda valet; överklaganden har
inte inkommit. Valet har således vunnit laga kraft. Det nya rådet tillträdde efter det ordinarie församlingsmötet den 22 maj. De nyvalda ledamöterna avspeglar församlingen
med en stor bredd av olika kompetenser, härkomster och åldrar. Jag vill tacka alla 19
kandidater som ställt upp i valet, de valda 14 som är beredda att under fyra års tid ta
ansvar för församlingens utveckling, och valnämnden som kompetent förberedde och
genomförde valet.
Jag vill också passa på att tacka de förra pastoral- och ekonomiråden som
hängivet har tjänat församlingen och visat hur viktig S:ta Eugenia och dess liv är för
många människor. De har bidragit till att församlingen alltmer kan uppfylla sin uppgift som kyrkan mitt i hjärtat av Stockholm. De avgående ledamöterna blir avtackade
den 2 juni i samband med ett högtidligt gemensamt möte med det nya kyrkorådet.
Må Gud belöna alla goda insatser som gjorts av de förra ledamöterna och välsigna de
nyas funderingar och beslut.

Kh DOMINIK TERSTRIEP S.J.
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– Kyrkorådet –
S:ta Eugenia katolska församling 2022-2026

• Johan Appelberg
• Samuelle Falk
• Joachim Gahm
• David Harris
• Sven Hedberg
• Irvin Homem
• Sara Jacobsson

• Martin Jungkvist
• Claire Namuliika
• Merja Niskanen
• Ingrid Reppen
• May Savella-Norlenius
• Fredrik Söderberg
• Pablo Valiente

Kollekter och insamlingar:
Stiftskollekt 6/3: 83. 709 kr till den krigsdrabbade befolkningen i Ukraina
(Caritas)
Stiftets fasteinsamling 10/4: 96. 268 kr till den tyfondrabbade befolkningen
i Filippinerna (Caritas)
Påskkollekten 16-18/4: 55. 619 kr till hjälpinsatser i Irak (Katastrofkontot/JRS).
Ge gärna din kollekt via swish eller plusgiro!
Swish: 123 105 15 07 • Plusgiro: 514 45 – 5 (skriv i båda fallen "kollekt")
TACK FÖR DIN GÅVA!
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De heliga Martyrernas syrianska katolska kyrka invigd

Söndag den 1 maj invigdes De
heliga Martyrernas syrianska
katolska kyrka i Akalla, belägen
inom S:ta Eugenias område. Invigningen förrättades av den syrianske
katolske patriarken Mor Ignatius Joseph III
Younan från Libanon. Även kardinal Anders
Arborelius, samt biskopar från Bagdad, Mosul
och Vatikanen närvarade. Patriarken invigde
också ett monument över syrianska martyrer,
i kyrkans trädgård. Några dagar före invigningen blev korbiskop Adris Hanna, rektor för
de syrianska katolikerna i Sverige, intervjuad i Vatikanradion (vaticannews.va).
Han uttryckte då sin tacksamhet mot stiftet och kardinal Arborelius som möjliggjort att Akalla
kyrka år 2020 kunde förvärvas och bli ett betydande centrum för syrianska katoliker.
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information

Sommartider
Mässorna
Vecka 26 - 33 (27/6 - 19/8):
Måndag - fredag: mässa kl 12 och18
Inga morgonmässor på vardagar
Helgens gudstjänsttider, se s 2

Pastorsexpeditionen
Måndag, onsdag, torsdag: kl 9-13
Tisdag: kl 14-17, Fredag: stängt
Vecka 26-27 (27/6-8/7):
Expeditionen har sommarstängt
Vecka 28-29 (11-22/7):
Öppet ordinarie tider med begränsad
service (intyg skrivs i mån av tid).

Katolsk bokhandel
Vecka 26-34 (27/6 - 28/8):
Måndag - fredag: kl 14-18, lördag, sön
dag samt Midsommarhelgen stängt
(Ordinarie öppettider: måndag - fredag kl
11-18, lördag 12-14, söndag 12-13)

S:ta Eugenia församling önskar alla medlemmar och vänner en
skön och välsignad sommar!
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Högtider och speciella gudstjänster
21/5 – lördag: Mässa kl 9.30, första heliga kommunion kl 14.
26/5 – torsdag: Kristi himmelsfärds dag. Mässor kl 8 samt 11 med första heliga kommunion.
Ascension Day. Mass at 6 pm.
5/6 – söndag: Pingstdagen. Mässor kl 8, 9.30, 11.
Pentecost Day. Confirmation in the 6 pm Mass.
6/6 – måndag: Sveriges nationaldag. Mässa kl 9.30.
11/6 – lördag: Mässa kl 9.30. Konfirmation kl 11.
12/6 – söndag: Heliga Trefaldighet. Mässor kl 8, 9.30,11.
Trinity Sunday. First Holy Communion in the 6 pm Mass.
19/6 – söndag: Kristi kropps och blods högtid. Mässor kl 8, 9.30, 11, 13. Kristi lekamensprocession efter högmässan. Barn klädda i "Första-kommunionkläder" särskilt välkomna!
Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ, Mass at 6 pm.
23/6 – 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.
24/6 – fredag (Midsommarafton): Jesu heliga hjärtas dag, högtid. Laudes kl 8.45, mässa
9.30, vesper 17.15, högmässa 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.
25/6 – lördag (Midsommardagen): S:t Johannes döparens födelse, högtid. Laudes kl 8.45,
högmässa 9.30.
29/6 – onsdag: S:t Petrus & S:t Paulus, apostlar, högtid. Mässa kl 12, högmässa 18.
31/7 – söndag: S:t Ignatius av Loyola, Jesuitordens grundare, högtid. Mässor kl 8, 9.30, 11.
Sunday: St. Ignatius, founder of the Society of Jesus. Mass at 6 pm.
6/8 – lördag: Kristi förklaring, fest. Mässa kl 9.30.
7/8 –19:e söndagen under året: Mässor kl 8, 9.30, 11. Insamling av mat och hygienartiklar till
behövande, i alla mässor (mer information på s 14).
15/8 – måndag: Jungfru Marias upptagning till himlen, högtid. Mässa kl 12, högmässa 18.
18/9 – söndag: Eugeniadagen, patronatshögtid. Mässor kl 8, 9.30, 11.
St. Eugenia, the Patron Saint of the Parish. Mass at 6 pm.
Ordinarie gudstjänsttider: Se s 2, samt mer utförligt, Veckobladet. Se även aktuell information på församlingens webbplats och Facebooksidan S:ta Eugenia katolska församling.
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Musik
Försommaren bjuder på två konserttillfällen.
Under högsommaren har körsångarna i vår församling en välbehövlig vila. Vi har då inte heller
några konserter i kyrkan. Välkommen åter i höst!
♪ Onsdag: Ave Maria. Körkonsert
1/6
med musik av Felix Mendelssohn och Benjamin Britten. Vokalensemblen. Dirigent/orgelsolist: Ulf Samuelsson. Kl 18.45.
♪ Söndag, Pingstdagen: Konsert nr
5/6
2 i serien César Francks orgelverk. Ulf Samuelsson. Kl 12.45. De två resterande konserterna i
serien ges under hösten.
Ulf Samuelsson, kyrkomusiker

Den Helige Andes duva. Broderi i S:ta Eugenia kyrka.

Körsång i höst:
Vi har gott om korister i de körer som församlingens musiker leder. Dessutom finns den filippinska kören och den ugandiska kören som medverkar i söndagsmässan på engelska. Även
om det är många som är med och sjunger i våra körer finns det plats för fler sångare. Kontakta
gärna ledaren för den kör du är intresserad av:

• Barnkören – Flickor och pojkar 8-13 år. • Kyrkokören – Vuxna i alla stämmor, 23-60 år.
Ledare: Anne Maj Samuelsson

• Ungdomskören – 14 - 22 år.		

• Vokalensemblen – En mindre kör på hög

nivå. Ledare: Ulf Samuelsson

• Gregorianska scholan – Damröster. 		
Ledare: Helena Mann Sundström

Tideböner i S:ta Eugenia

Vesper: Onsdagar kl 17.30 (inställt vid konsert på onsdagar, p.g.a. repetitioner).
Completorium: Första fredagen i månaden kl 20.40.
				
Jesu heliga hjärtas dag: I samband med 40 timmars tillbedjan 23-25/6. Se s. 12.
Även vid andra tillfällen kan tideböner förekomma. Se aktuellt Veckoblad samt webbplatsen.
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Dop • Äktenskap
Gemensamma dopgudstjänster / Communal Baptismal Liturgies
Lördagar kl 14 / Saturdays at 2 pm
På svenska: 4/6 • 9/7 • 30/7 • 10/9 • 24/9 • 5/11 • 26/11
In English: 25/6 • 20/8 • 15/10 • 17/12
Barndop i församlingen äger rum i en gemensam dopgudstjänst
där flera barn döps vid samma tillfälle (se datumen ovan). För att
anmäla ett barn till dop kontaktas pastorsexpeditionen, senast tre
veckor före aktuellt dopdatum.
All baptisms of small children in the parish will take place in communal baptismal liturgies (see the dates above). Please register with
the Parish Office for a baptismal service.  

Foto: privat

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

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

Matinsamling – till fattiga och hemlösa!
Vår församling besöks så gott som dagligen av människor som behöver hjälp med
mat eller inköp av medicin. Vi är mycket tacksamma mot alla som generöst kommer
med matkassar till de återkommande insamlingarna i söndagsmässorna. Det går
också mycket bra att lämna kassar med mat och hygienartiklar eller presentkort till
expeditionen alla dagar då det är öppet.
Söndagar med insamling i mässorna: 7/8 • 9/10 • 11/12.
Särskilt uppskattat i kassen: konserver med färdiga rätter, ris, matolja, pulverkaffe, tvål, tandkräm och tandborstar. (mindre uppskattat: knäckebröd, socker,
konserverad frukt)			

Tack för din gåva - den gör skillnad!
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Ur våra kyrkböcker
Genom dopets sakrament har i Kyrkans gemenskap upptagits:

Inez BAZA
Celine BAZA
Adam LINDAU
Philip ROBERT DE LÉZARDIÈRE
Leah OBIAGWU
Elis GRAHN
Victor FODAY
Mikael JOSEF
Isak MATTA
Matilda BAHOW
Chandra Boss RAMIAH
Milya GUBRAIL
Glades NGANDA LUGONVU
Isak JACOBSON
Albert JACOBSON
Matheo HORMOS
Melody HANNA
Mikael JOSEF
Mekrih MUSSIE
Luana CORTES
Emil TRIGARSZKY

Leonie STRANDBERG RAMOS
Vera ELIAS
Kevin ELIAS
Johannes AOUDO
Rita ODICHO
Rober azu
Elias VISHAJ
Mia ABREHA GLAZA
Nathan NWOGU
Kevin SANEE
Alexander BÄCK
Robert HU
Maximia BIGOSINSKA
Thomas HAILE
Aron WELDEGERGIS
Gösta ERIKSSON THORELL
Philippe PATZ
Rémi RIBEL
Lovis LARSSON
Liam LOPEZ KARLSSON
Zelina COLLAZOS GAIK

Herre, gör dem genom dopet till dina trogna lärjungar!

I Kyrkans fulla gemenskap har upptagits:

Lisabet WALJANSON
Anette BERTELL
Inger ALESTIG
Peter SANDÉN

Emmi HERTERICH
Anna WALLGERT
Elisa WALLENIUS

Herre, ledsaga dem allt djupare in i Kyrkans gemenskap!

Våra avlidna:

Peter HANSSON, 57
Johan-Arthur LAGERGREN, 85
Seán GAFFNEY, 79
Nancy Wambui DOLFE, 68
Gunnar SJÖSTEDT, 79
Janos SCHINDELE, 93
Otto PUTSCHÖGL, 93

Jan MIZERSKI, 93
Kristofer RÖHR, 79
Ruza CAVARUSIC, 86
Ingeborg RÖSNER, 86
Rosina KLEMENT, 85
Valeria LUNDQUIST, 89

Herre, låt ditt eviga ljus lysa över dem!
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Trosundervisning - för barn och ungdomar
Trosundervisningen för barn och ungdo
mar riktar sig framför allt till medlemmar
och vänner i S:ta Eugenia församling. För
att skapa lugn och kontinuitet i grupperna
tar vi bara emot nya barn och ungdomar till
det första undervisningstillfället. Därefter
är grupperna slutna och man får vänta till
nästa år.
Första heliga kommunion. Undervisningen börjar i klass 2. Första heliga kommunion
sker i slutet av klass 3. Därefter fortsätter
trosundervisningen 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 måste 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.
Tiderna 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.

Klass 2-3 kl 10-13
Klass 4-6 kl 12-15

klass 7 kl 10-13
klass 8 kl 10-13
10/9 Registreringsdag

kl 10-13

Se särskild info på s 17

Se särskild info på s 17

Se särskild info på s 17

17/9

24/9 klass 7 vanlig tid
23-25/9 klass 8 på läger

24/9 Heldag - vi bjuder på lunch

1/10

8/10

8/10

15/10

22/10

22/10

12/11

19/11

19/11

26/11

3/12

3/12

10/12

17/12

17/12

3/9 Registreringsdag

KONFIRMANDER 9

10/9 Registreringsdag

Ansvariga för 	Klass 2-6: 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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Registreringsdag för klass 2-6

Registreringsdag för klass 7-9

• Klass 2-3: kl 10 i Stora salen. Föräldramöte kl 11 och mässa kl 12.
Eller digital registrering kl 10-13 genom länk
på församlingens webbplats.

• Varje elev är välkommen tillsammans
med en förälder enligt följande:

Lördag 3/9

• Klass 4-6: digital registrering kl 10-13
genom länk på församlingens webbplats.
• Oanmäld frånvaro: Barn/ungdomar som
är borta de två första gångerna, utan att
frånvaron har anmälts innan, förlorar per
automatik sin plats i gruppen.
• Barn som ska börja i klass 3 (födda 2013)
ska ta med kopia av dopintyg (erhålles enkelt via dopförsamlingen). Om de är döpta
i S:ta Eugenia räcker det med exakt datum.
De som inte deltog i församlingens undervisning i klass 2 (2021/22) måste ta med
intyg på att de har deltagit i undervisning för
klass 2 i annan församling.

Ny ungdomskoordinator

Lördag 10/9

• Klass 7 (födda 2009): kl 10-10.30 i Stora
salen. Ta med kopia av dopintyg (erhålles
enkelt via dopförsamlingen). Om döpt i S:ta
Eugenia räcker det med exakt dopdatum.
Föräldramöte kl 10.45-11.15 i Övre salen.
• Klass 8 (f 2008): kl 10.45-11.15 i Stora
salen. Ta med kopia av dopintyg (erhålles
enkelt via dopförsamlingen), såvida det
inte lämnades in förra året för klass 7. Om
döpt i S:ta Eugenia räcker det med exakt
dopdatum.
Föräldramöte kl 11.30-12.15 i Övre salen.
• Klass 9 (f 2007): kl 11.30-12 i Stora salen.
De som inte deltog i församlingens under
visning i klass 8 (2021-22) måste ta med
intyg på att de deltagit i undervisning
för klass 8 i annan församling. Då behövs
också kopia av dopintyg eller, om döpt
i S:ta Eugenia, exakt dopdatum. Om de
deltog i församlingens undervisning i klass
8 föregående läsår, behövs inga intyg eller
info om dop. Alla som ska börja klass 9
måste ha med personbevis (beställs via
Skatteverket, välj variant ”för familj”) som
lämnas på registreringsdagen.
Föräldramöte kl 12.15-13 i Stora salen.

Kära församling,
För er som inte
har träffat mig
ännu så heter jag
Nathalie Abdelki
och är S:ta Eugenias nya ungdomskoordinator! Tillsammans
med ungdomskonsulenten Rodas Berhane kommer jag att leda ungdomsverksamheten, SEKU.  Jag är
25 år och har en stor passion för arbete med ungdomar och kyrkan. Jag ser verkligen fram
emot utmaningen att få bidra till att S:ta Eugenia församling ska växa genom våra katolska
ungdomar. Jag önskar att inom kort få se er som jag ännu inte har träffat! Om ni har frågor
eller funderingar kring vår ungdomsverksamhet så tveka inte på att höra av er till oss på
ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se.
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S:ta Ragnhilds kapellförsamling Bromma
Kära medlemmar i S:ta Ragnhilds
kapellförsamling!
Det är glädjande att vi åter kan fira
söndagsmässa så många tillsammans. Eftersom undervisningen
nu har sommaruppehåll, kommer
endast en mässa att firas på söndagar
kl 11, från och med 12 juni, hela juli
och augusti. Efter mässan kan man
dricka kyrkkaffe i Allmänningen, om
det finns volontärer. Anteckna dig gärna på listan
för att hjälpa till någon söndag! Även vardagar firas
en mässa, men vi kan inte garantera att det blir varje
dag under semestertiden. Efter sommaren återkommer vi med ny information om vår verksamhet. Jag
önskar alla en trevlig semestertid!
RAINER CARLS S.J.

Mässfirande, Eukaristisk tillbedjan, Bikt - se s 2.
Kyrkkaffe - i Allmänningen efter söndagsmässan.
Undervisning för barn från 8 år - Höstterminens
datum: 18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12.
För mer information och nyanmälan, maila Elisabet
Degen: elisabet.degen@telia.com
Studiecirkel - Filosofisk/teologiska samtal. Öppen
samtalscirkel, måndagar udda veckor 29/8-5/12.
Allmänningen kl 18.30.
Handarbetsgruppen - sommaruppehåll juni-augusti. Därefter återupptas verksamheten.
Josephinahemmets vänner - är en förening för volontärinsatser på hemmet. Intresserade kan läsa mer
på www.josephinahemmet.se
Kontaktperson: Elisabet Degen (mailadress se ovan)

Forts. längst ner på nästa sida:

S:ta Ragnhilds kapell – Josephinahemmet
Drachmannsgatan 2 • 168 49 Bromma • 08-37 29 45 • T-bana: Islandstorget • Pater Rainer Carls S.J.: 076-181 88 13
pater.carls@gmail.com • www.josephinahemmet.se • www.sanktaeugenia.se
(under Kapellförsamlingar/S:ta Ragnhild)
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Katolsk Bokhandel
Som till en gud. Om Jesu gåta.

Jean Paillard • Province Dominicaine de France och
Libris bokförlag 2022.

SERIE: En kort introduktion till –

Heliga Birgittas uppenbarelser.
Denis M. Searby • Veritas skriftserie 5 2022.
Katolska läroår. Uppsala - Paris - Rom.

Gunnel Vallquist • Andra reviderade upplagan med
språklig revidering av Carl Otto Werkelid. Carl Otto
Werkelid & Veritas 2022.

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

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

Forts. S:ta Ragnhild:

hÖGTIDER UNDER SOMMAREN I s:TA rAGNHILD
5/6 – söndag: Pingstdagen. Mässa kl 11.
9/6 – torsdag: Vår Herre Jesus Kristus, den evige översteprästen, fest. Mässa kl 11.
19/6 – söndag: Kristi kropps och blods högtid. Mässa kl 11 med procession.
24/6 – fredag: Jesu heliga hjärtas dag, högtid. Mässa kl 11.
25/6 – lördag: Johannes döparens födelse, högtid. Mässa kl 11.
29/6 – onsdag: S:t Petrus & S:t Paulus, apostlar, högtid. Mässa kl 11.
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Katolskt forum
KURSER hösten 2022:
Katolska kyrkans lära och liv (termin 1 av 2). Dominik Terstriep S.J. Måndagar udda veckor
från 12/9. Stora salen kl 19 (200 kr).
Filosofisk/teologiska samtal. Rainer Carls S.J. Måndagar udda veckor 29/8-5/12. Obs! I S:ta
Ragnhilds kapell, Blackeberg, kl 18.30 (200 kr).
Samtal om dagens evangelium. Klaus Dietz S.J. Torsdagar från 1/9. Stora salen kl 11–11.45.
Det går bra att delta vid enstaka tillfällen.
Ikonmåleri/Classes in Icon painting. Alexander Deriev. Fyra kurser ges under hösten:
23-25/9 • 21- 23/10 • 18-20/11 • 9-11/12. Tider: Fredagar kl 15-20, lördagar kl 14-20 (Obs!
10/12: kl 15-21), söndagar kl 10-15. Elisabethrummet (1700 kr/kurs).
Föredrag, Samtal, Kulturarrangemang:
25/8: Låt kroppen tala - Dominikus nio sätt att be. Bokpresentation. Fredrik Heiding S.J.
samtalar om sin nya bok med John Sjögren, kulturskribent. Stora salen kl 19.
1/9: Vänner emellan - Att dela tron i en modern värld. Bokrelease av Ulf Ekman
tillsammans med Biskop Anders Arborelius. Stora salen kl 19.
6/9: En kort introduktion till heliga Birgittas Uppenbarelser. Bokpresentation av
författaren Denis Searby.
15/9: En kväll om Rilke. Den österrikiske poeten Rainer Maria Rilke (1875-1926) beskrivs
ibland som ”mystiker” i sin poetiska stil. Sofia Roberg, litteraturhistoriker, Dominik Terstriep
S.J. Samtalsledare: Eric Schüldt. Café Eugenia kl 18.45.
27/9: Del 2 - Vänner emellan - Att dela tron i en modern värld. En kväll där vi går vidare i
evangelisationsarbetet. Ulf Ekman. Stora salen, kl 19.
29/9: 40 år NYA EUGENIA. Katolska kyrkor som aldrig blev av. Tre sekler, tre storslagna
projekt. Tomas Magnusson, förläggare, Svante Helmbaek Tirén, konsthistoriker, Kieran Long,
överintendent ArkDes, Dominik Terstriep S.J. Stora Salen kl 19.
6/10: Livshistoria & Insikter. Owe Wickström, teolog, författare, psykoterapeut och präst
intervjuas av jesuitpater Dominik Terstriep S. J. Stora salen kl 19.
13/10: En kväll om Caravaggio. Den italienske barockkonstnären Michelangelo Merisi
da Caravaggio är känd för ljusdunkelmåleri och naturalism. Är detta ett ignatianskt grepp
för att betraktaren ska närma sig det andliga med sinnena? Anna Jansson, konsthistoriker,
Dominik Terstriep S.J. Samtalsledare: Eric Schüldt. Café Eugenia kl 18.45.
3/11: Det religiösa livets materialitet. Om en nunnevåning i barockens Rom. Sabrina
Norlander Eliasson, professor i konstvetenskap, Sth universitet. Stora salen kl 19.
10/11: 1962 års mässa - en kväll om den gamla och den nya liturgin. Jesuitpater Mikael
Schink S.J. och f. Tobias Unnerstål. Stora salen kl 19.
1/12: Simone Weil med Christine Zyka, lektor i filosofi, Newmaninstitutet. Jubileum, 80 år
sedan Simone Weil gick i exil 1942. Stora salen kl 19.
6/12: Rodney Starks bok om seglivade myter om katolska kyrkan: Bearing False Witness.
Debunking Centuries of Anti-Catholic History (2016) Övre Salen, kl 19.
Katolskt Forums program uppdateras hela tiden: www.sanktaeugenia.se Katolskt Forum
Programansvarig:  • Claudia Hammerich - katolsktforum@sanktaeugenia.se - 08-505 780 23
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Utflykt för S:ta Eugenias seniorer
Måndag 11 juli till Täby medeltidskyrka
Vi firar mässa kl 11 i Täby kyrka. Efter mässan får vi guidning i kyrkan som är
från 1200-talet och har berömda kalkmålningar av Albertus pictor. Sedan åker vi
buss till Skänkstugan Nygårds Värdshus och äter lunch.
Buss avgår från Josephinahemmet, Drachmannsgatan 2, kl 9.15 och från S:ta
Eugenia kyrka kl 9.50. Meddela vid anmälan var du önskar stiga på.
Buss åker hemåt kl 14.45 och stannar även vid Josephinahemmet på vägen hem.
Adress för färdtjänstbilar: Täby kyrka, Kyrkvägen 7-9, Täby. Hemresan beställs
från Nygårdsvägen 26, Täby. Färdtjänst för hemresa kan beställas till kl 14.30.
Ange vid anmälan om du reser med färdtjänst. Vi kommer att beställa färdtjänst
buss som åker mellan kyrkan och restaurangen, därför behöver vi veta antalet.
Kostnad: 300 kr. Församlingen subventionerar utflykten. Vill man ge en extra
gåva till församlingen går det bra. Om kostnaden är för stor för någon som
önskar åka med, meddela det vid anmälan så löser vi det.
Ange också vid anmälan om du har någon födoämnesallergi.
Anmälan senast måndag 27/6 till Ingegerd Lennartsson: 08-505 780 09 eller
ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se.
Antalet platser i bussen är begränsat så det är "först till kvarn" som gäller.
Varmt välkommen att fira den helige benedikts dag i täby!
Kyrkoherde Dominik Terstriep S.J. och Ingegerd Lennartsson

Vill du bli katolik?
Kontakta diakon Anders Wickström, ansvarig för undervisningen av vuxna som vill
döpas eller upptas i Kyrkans fulla gemenskap (konvertera). Telefon och mailadress
finns på tidningens baksida.
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Information in English
Mass in English. Sundays at 6 pm. For the daily
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.
Collection of food for the poor and home
less 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:
7/8 • 9/10 • 11/12. It´s also possible to leave
the products at the Parish Office during opening hours, please see page 14.

The Most Sacred Heart of Jesus. Embroidery on liturgical
textile in St. Eugenia church.

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

Catholic Students in Stockholm. Father Mikael Schink S.J., University Chaplain
mikael.schink@gmail.com

Filipino Mass. Vigil Mass in Filipino is celebrated every 4th Saturday of the month at 5 pm.  
For dates and more information, please contact fccstockholmsweden@gmail.com,
dfv0318@yahoo.com.
African Mass. Vigil Mass on Saturdays at 5 pm. For dates and more information, please contact:
eddypemida@gmail.com.
Filipino Choir sings in Mass in English and in Filipino Mass
Please contact cfcfflstockholm@gmail.com.
Uganda Choir sings in Mass in English.

Sing in

a Cho

ir!

Please contact: Florance Mukasa, mukf2013@hotmail.com, 070-0373829. Or ugacacos@gmail.com,
073-9550422.

Nigerian Choir sings in Mass in English. Please contact ebyadazion@yahoo.com, Trudymicael@yahoo.se
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Welcome to

CEC
CENTRE FOR ENGLISH CATECHESIS • ST. EUGENIA CATHOLIC CHURCH
Kungsträdgårdsgatan12 • DIOCESE OF STOCKHOLM
For more information contact: sr.veronica@sanktaeugenia.se
INCULTURATION OF FAITH FORMATION IN A MULTICULTURAL CATHOLIC PARISH
Rector: Fr. Dominik Terstriep S.J. • Director: Sr. Veronica Osuji DMMM • Administrator: Sr. Rose Anyanwu DMMM

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

PROGRAMME STRUCTURE 2021/2022
Course Streaming
Course 1 Pre-Communion
Course 2 First Holy Communion, year 1
Course 3 First Holy Communion, year 2
Course 4 Post-Communion
Course 5 Confirmation
Course 6 Adult catechesis (conversion/baptism/communion/confirmation & marriage)

Schedule of Courses
Bi-Annual Terms

Weekly Sessions

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

Every Sunday at St. Eugenia Catholic Church,
Kungsträdgårdsgatan 12

NB: The catechetical new year
(2022/2023) registration will take place on
28th August 2022 after 6pm Mass at the parish hall. Then, the classes commence on the
4th of September at 4pm. Please, endeavour
to register your child in good time.

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

Special days

- 24th December 2022:
- 25th December 2022:

Christmas Eve
Christmas Day

- 31th December 2022:
- 1th January 2023:

New Year´s Eve
New Year
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POSTTIDNING

B

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

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

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

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

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

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

S:ta Eugenia katolska församling
Kungsträdgårdsgatan 12, 111 47 Stockholm
Telefon 08-505 780 00 • Telefax 08-611 88 08 • Plusgiro 514 45 – 5
Expeditionstid: måndag, onsdag, torsdag 9–13 • tisdag 14-17 • fredag stängt
E-mail: exp@sanktaeugenia.se • Hemsida: www.sanktaeugenia.se
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Församlingens swishnummer: 1231051507
Katastrof- och utvecklingskontot: Plusgiro 479 16 67 - 1

