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 11 Sommartider 

 12 Högtider och speciella gudstjänster

 13 Präst i 50 år: P. Klaus Dietz S.J.  

	 14	 S:t	Josefs	år	-	särskild	avlat	•	Vill	du	bli			

	 	 katolik?	•	Konfirmation	för	vuxna

	 15	 Dop/Baptism	•	Äktenskap/Marriage	•			

	 	 Katolsk	bokhandel

 16 Trosundervisning

	 18	 Musik	 

 19 Katolskt forum

 20 Pelle Thorell går i pension

 21 P. Stefan Dartmann S.J. återvänder 

	 22	 Paulina	Sabir	-	ny	expeditionsansvarig	•		 	

	 	 Matinsamling	 	

	 23	 Alfonso	Aparicio	-	ny	ekonomiansvarig	•		

	 	 Seniorer	•	Annons:	Testamentsjuristen

 24 Information in English 

	 25	 CEC	-	Centre	for	English	Catechesis	•		 	

	 	 Mässa	på	katolska	kyrkogården	

	 26	 S:ta	Ragnhild	•	Påvens	böneintentioner	

	 27	 Ur	våra	kyrkböcker		 	 	 	

  28 Kontakter

SÖNDAG	 8	 Mässa 

   9.30	 Mässa	
   11 Högmässa - livesändning
	 		 18	 Mass	(English)	-	live broadcast
LÖrDAG 9.30 Mässa
 VArDAG 7.30	 	Mässa	(utgår	21/6-9/8)  
   12   Mässa 
	 		 18	 	Mässa	-	livesändning

S:ta Eugenia kyrka 
Kungsträdgårdsgatan 12 

Innehåll 

SÖNDAG 9.30	Mässa	-	(deltagare utifrån. Denna  
   mässa	utgår	13/6-22/8). 
   11 Mässa	(Josephinahemmets	boende)	
MÅNDAG - FrEDAG
    7.30	Mässa	(deltagare	utifrån) 
	 		 	11	Mässa	(Josephinahemmets	boende) 

 Eukaristisk tillbedjan: Lördag 9-11. 
Bikt: Vid gudstjänst eller efter överenskommelse 
med präst. Första fred. i månaden kl 16.30-18.

Gudstjänster

S:ta ragnhilds kapell
Drachmannsgatan	2,	Blackeberg	•	08-37	29	45

Gudstjänster enligt kaldeisk rit. För information 
om	tider	etc.	se	facebooksidan	Heliga Familjens 
ka tolska kapell i Tensta.

Heliga Familjens katolska kapell (Tensta

kyrkan) Tisslingeplan 34, Spånga •	073-639	36	14 

 De heliga Martyrernas syrianska ka tol
ska kyrka	Sibeliusgången	7,	Akalla	•	070-773	20	65

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

information:

Redaktion 
ANSVAriG utGiVArE, rEDAktÖr:

 Kyrkoherde	Dominik	Terstriep	S.J.
 rEDAktioNSSEkrEtErArE, LAyout: 

Elisabeth	Kvist
 elisabeth.kvist@sanktaeugenia.se

 tryck:
Brand	Factory,	Stockholm

 3 Ledare

 9 IN MEMORIAM:	Sr	M.	Hildegund
	 10	 Påsken	i	bild	•	Kollekter

raPPortEr

nr 2 • 2021

Gudstjänster enligt syriansk och armenisk rit. 
För information om tider etc. se	facebooksidan	
Syrianska Katolska kyrkan i Stockholm.

 Marielunds kapell Stiftsgårdsvägen 21, Ekerö 

•	08-560	200	16,	www.marielund.org

fÖrDJUPninG:

SÖNDAG	 11	 Mässa

Obs!		Om	pandemisituationen	förändras	kan	ny	infor-
mation om tiderna tillkomma. Besök gärna  vår hemsida 
www.sanktaeugenia.se

 5  Om Pingstsekvensen - A Delp SJ 
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LEDarE

Båten i stormen

Forts. på nästa sida:

»Men han sov.« Visst är det provocerande att Jesus i lugn och ro sover i båten medan lär-
jungarna är rädda för att den skall »försvinna bland vågorna«. Sedan kyrkofädernas tid har 
denna evangelietext (Matt 8:23-27) tolkats som en bild för kyrkan som tillsammans med Her-
ren far över tidens och historiens oroliga hav till det eviga livets strand. Det jäser i kyrkan av 
idag: här i landet p.g.a. olika uppfattningar om corona-hanteringen, i en del västeuropeiska 
länder p.g.a. frågor som kvinnliga präster eller välsignelse av samkönade par. I denna oroliga 
tid kan vi inspireras av tankar som teologen Karl Rahner (d. 1984) formulerade 1950, men 
som fortfarande känns aktuella. Följande rader är en parafras av Rahners utläggningar kring 
den bibliska berättelsen.

 
kyrkAN, bÅtEN, är HErrENS och dess färd är hans öde. Men han sover, medan 
stormen rasar och båten nyktert betraktat kommer att sjunka. Lärjungarna är uppre-
tade av hans olämpliga lugn. Hur kan man bekvämt bädda ner sig, när hela gruppen 
håller på att gå under?

 Lärjungarna i kyrkans båt är också idag nervösa och uppretade. Och de verkar ha 
all anledning. Historiens storm tilltar fortfarande. Båten är svag. Eftersom de inte kan 
skälla ut den sovande mästaren anklagar de varandra för senfärdighet och mycket vär-
re saker. De tror att båten – inte dess besättning och passagerare – bär skulden för att 
stormen ansätter den så hårt. Med en annan kyrkopolitisk, social eller teologisk kurs 
skulle man kunna fara mycket bättre och försiktigt kringgå historiens stormiga zoner.

DEt är SANt: DEt SoVS MyckEt pÅ kyrkANS bÅt mitt i stormen - på grund 
av tröghet och slöhet. Eftersom framfarten hänger på alla i båten, behöver vi gång på 
gång väckas upp ur slentrian, bekvämlighet och hjärtats tröghet. Vårt lugn och vår 
tillförsikt är sannerligen inte alltid desamma som Kristi. Stormen bedarrar inte, risken 
att osentimentalt bli bortspolad från däcket försvinner inte, om vi bara vilar vårt hu-
vud på en kudde av kälkborgerlig optimism i stället för att be och göra bot. Inte bara 
rädslan, utan också sömnen kan vara mycket trossvag.

 Men är inte de goda tjänarna på båten ibland för nervösa? Tror de inte alldeles för 
ofta, och i slutändan felaktigt, att stormen inte längre hotar båten om allting är i ordning 
ombord? Genom att skrika på varandra, genom irriterade förebråelser kan stormen inte 
blidkas. Inte heller genom förhastade förslag om en ändrad kurs. Stormen hör till kyrkans 
färd genom historien. Ofta har fredlig stiltje i efterhand visat sig vara den farligaste tiden 
för kyrkan. Då sovs det ännu mer än vanligt.
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Forts. från föreg. sida:

Kh	DOMINIK	TERSTRIEP	S.J.

Omslagsbilden:	Förtröstan mitt i stormen.  
Ikon	av	sr	Siluana	Tengberg	OSB

bArA DEN SoM iNtE FÖrVÅNAS över stormen, och som inte sätter sitt hopp till något 
jordiskt – vare sig till atombomben eller de heligaste reformerna – får vilja förändra 
kyrkan. Endast med den hållningen får man den säkra blick och den lugna hand som 
krävs för att bidra till bättre förhållanden ombord. Vi får inte förvånas att det skriks 
och sovs i stormen. Bådadera är mänskligt. Det ena eller det andra gör vi själva. Kan-
ske båda växelvis. Båten fortsätter dock sin färd. Den håller alltid på att gå under, fylls 
kanske alltmer av världshavets bittra vatten. I det stora hela kommer dess läge att bli 
alltmer kritiskt; det har Skriften förutsagt.

MEN bÅtEN FortSättEr SiN rESA, den går inte under oavsett hur många ur be-
sättningen som spolas bort eller stiger av. Stormen bedarrar inte förrän båten nått den 
eviga vilans strand. Dit tar den med sig historiens sanna behållning. Även vi och våra 
liv får räknas dit, om vi – trots vår sömn och våra skrik – tror på den Herre som i kyr-
kans båt med gudomligt lugn far genom världshistorien.
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fördjupning

Veni, Sancte Spiritus – Kom, helige Ande
betraktelse av Alfred Delp SJ (19071945) över pingstsekvensen. Del 2.

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-
trak   telsen 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 ett enastående sätt sät-
ter ord på vad den helige Ande är och vad vi får »förvänta« oss av den. 

De första delarna av den långa texten publicerades i Eugeniabladet nr 2 2020. Här följer 
fortsättningen:

Consolator optime - Bäste tröstare

Du, den bäste av tröstare. Ordet tröst måste befrias från dess harmlösa och sentimen-
ta la innebörd. Tröstlöshet är ett själens och sinnets tillstånd som kan infinna sig när 
man upplevt och insett eländigheten och torftigheten i förhållandena, i tillståndet, i 
verkligheten, i synnerhet den egna. Tröstandet består nu inte i att billigt prata bort det 
hopplösa läget. Utan antingen i att skapa nya tillstånd som vår ande åter kan glädja sig 
över och vara tillfreds med. För det är det som är tröst: det andens och sinnets tillstånd 

Forts. på nästa sida:
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som kommer ur att man upplevt och insett verklighetens trygghet, beständighet, or-
dentlighet, renhet och fullhet. Den äkta tröstaren måste antingen skapa detta nya läge 
eller försätta det gamla läget i sådana äkta sammanhang att karaktären av eländighet 
försvinner, att hela läget får en äkta mening. Båda delarna är just Andens verk i oss. Den 
som är Dator munerum (gåvornas givare) och Pater pauperum (de fattigas fader) övervin-
ner vår eländighet, och Lumen cordium (hjärtanas ljus) ger oss käns lan för de verkliga sam-
manhangen. I kraft av denna Ande kan vi bli vuxna vårt öde och de tröstlösa stunderna. 
Det som behövs är att vi i tro ropar – om och om igen. 

Dulcis hospes animae - Själens ljuvlige gäst

De följande verserna skildrar mångfalden i den tröst som människan får av Guds Ande. 
Här mäts det inte ut med litet mått. Före all verkan som Anden har på människorna och 
den enskilda människan är han själv genom sin heliga närvaro tröstare och tröst på en och 
samma gång. Hospes animae (själens gäst): närvarande i en egenartad personlig relation 
och bindning: själarnas vän. Den mystiska upplevelsen är inget annat än den enkla och 
ändå skakande erfarenheten av att det blir möjligt att förnimma och erfara det som här 
utsägs. Och den eviga saligheten är den varaktiga erfarenheten av denna relation. Så djupt 
och slutgiltigt tröstar Guds Ande i det att den en gång för alla övervinner tröstlöshetens 
grundupplevelse, ensamheten och vanmakten, och tränger bort deras gift från den inre 
organismen.

 Det som gäller generellt för religion: att det handlar om en personlig relation och 
bindning, trots att den skapade varelsen är beroende av och underordnad Gud, gäller 
i än högre grad för denna sfär av gudomlig intimitet. Det är vänskapens lagar, ord-
ningar och bruk som gäller. Dulcis, ljuvlig, så beskriver bönen den gudomlige vännens 
närvaro. Vi drar oss ofta för att ta detta ord i vår mun i detta sammanhang. Orden är 
inte längre vår andliga egen dom, baserade på andliga erfarenheter. Vi känner dem 
numera bara från den dekadenta hän ryckningen i primitiva genomsnittserfarenheter. 
Och då borde vi ändå vara klara över att detta ord, ljuvlig, som så många andra uttryck 
som beskriver den inre religiositeten, ligger bort om den mänskliga kärlekens erfaren-
hetsfält. Andens stora, äkta urrörelser är innerligt befryndade och hör samman. Det 
ledsamma är bara att vi idag varken från erfarenheten av kärlek eller från religionens 
verklighet har någon äkta relation till orden, som innebär ett inre saliggörande av oer-
hörd intimitet. Vi är förkrympta både som bedjande och älskande.

Dulcis refrigerium - Ljuvliga svalka

Vad detta uttryck betyder förstår man om man någon gång har mött en människa vars 
blot  ta närvaro för omgivningen blir till ett kraftfält av hållning, av glädje, av tillförsikt, 
som helt enkelt bestämmer atmosfären. Att det andliga stärkande, upplyftande och 
saliggörande, som menas med dulcis, verkligen sprider sig som värme i ett rum och att 
klimatet plötsligt blir präglat av tillförsikt och god vilja. 

Forts. från föreg. sida:
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Re-frigerium: ordagrant att mjuka upp det stelnade. Den själ som utlämnats till kyla 
och blivit sårad och som därför upplevt tröstlöshet och nöd mycket intensivare får i 
mötet med den inre vännen del av den välgärning som innebär värme och trygghet. 

In labore requies - Vila i mödan
Den plågade skapade varelsen längtar och ropar i sitt armod efter det helande mötet med 
Andens kraft. Det finns flera typer av mänsklig nöd som Guds flödande frälsningsvilja 
övervinner. Senare kommer den skapade 
varelsen att tala än mer om sin nöd.

 Människans första grundnöd: in labore. 
”I ditt anletes svett” (Första Mosebok 3:19) 
hette det i begynnelsen. Och av det har bli-
vit: den hetsade, jagade människan, tyngd 
av åtaganden i arbetet och av bekymmer, i 
avsaknad av ro. Plikt, nöd och fara släpper 
människan inte ens för en minut ifrån sig. 
Till detta kommer sedan den personliga 
mödan, hjärtats nöd, bekymren för ens 
kära. Så har vårt liv blivit: in labore: möda, 
ostadighet och otrygghet. Friheten känner 
vi inte längre, istället upplever vi ofriheten 
i de plågade minuterna och det slutgiltiga 
uttröttandet.

 Detta titaniska öde för människan ut-
spelar sig i större skala än så. Dagordningen 
under de senaste epokerna har varit att 
ho mo sapiens1, homo speculativis2, homo 
religiosus3 osv ska ersättas av homo faber4. 
Denne homo faber, den skapande männis-
kan, har också anlänt; fabriker har blivit de 
nya katedralerna, maskiner de nya magiska tecknen och människan har raskt blivit till 
den lättast utbytbara komponenten i denna maskin- och nyttovärld. Och vi har nu alla 
ryckts in i denna ordning och detta tvång. Livet har satt igång en trumeld av anspråk 
på oss som kommer att ta knäcken på oss – om inte…

 Ja, om inte hjälpen kommer ned från de eviga bergen. Och om inte människans 
kraft växer till inifrån, den kraft som lyfter henne över tingen, som låter henne gå bort 
från de döda punkterna, som bär henne genom de trötta timmarna. Inifrån kan denna 
ro växa till i oss och lyfta oss bort från hetsen och jakten även om vi måste fortsätta 
att upprätthålla alla våra bindningar och fullgöra alla våra plikter. Detta är ju Andens 

1 den visa 'moderna' människan (begrepp inom evolutionsläran)
2 den spekulerande människan
3 den religiösa människan (begrepp inom religionsvetenskapen)
4 den verksamma människan (begrepp inom antropologin)

Forts. på nästa sida:
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Översättning	från	tyskan:	ANDERS	KVIST	 

Inledning:	DOMINIK	TERSTRIEP	S.J. 

egenartade sätt att låta sig infogas mitt i den skapade varelsen för att leva tillsammans 
med den och göra Guds hjälpande och helande kraft som mest synlig och gripbar just 
där människan upplever sin största nöd. Anden kommer att hjälpa oss att utveckla 
just denna stora dygd att aldrig förtröttas, hjälpa oss att bli starkare än det som tynger 
oss, bli säkrare än den jagande oron i vår tillvaro. Han ger oss den fria överlägsenhe-
ten och den tigande fullheten som aldrig låter oss bli helt uttröttade. Och även om vi 
ofta tror att vi inte orkar mer så svarar vi på det nya tilltalet inte bara villigt utan också 
med kraft i Guds namn. Det vi behöver göra är att förbli i en hållning av öppenhet, av 
lyssnande, av beredskap och partnerskap. Annars suger tingen ut oss och rycker ut oss 
till den sönderstyckade världens och verklighetens öde förskingring. I varje larm, varje 
nöd och varje trötthet ger sig Guds Ande till den ropande och törstande människan. 
Därför ber vi idag till Skaparanden - som är verksam, som skapar, övervinner och ut-
vidgar och som för oss till oss själva i det egna livets egenart och egenheter.

 Just idag, just nu, då tröttheten ofta rör vid vårt inre och våra hjärtan är nära att du-
ka under, och människan blir urlakad. Just idag, mitt i mödan, ber vi om Guds helande 
ro: in labore requies (vila i mödan). Ni trötta människor, för vilka tiden, nöden, bekym-
ren, troheten och kärleken tar bort all kraft; ni som känner att den egna tillvaron rin-
ner bort i hundratals och åter hundratals tillfällen och belastningar; ni som inte mera 
vet hur ni ska hålla ihop livet i dess upplösta och söndriga fogar: tro mig, allt detta är 
sant och verkligt och övertygar oss stundligen och bortom diskussion om hans närhet 
och verklighet. Men det andra är ännu mer verkligt. I oss själva flödar frälsningens och 
helandets källor. Gud är som en brunn i oss, som vi är inbjudna att gästa. 

 Dessa inre källor måste vi finna och om och om igen låta flöda i det land som är 
vårt liv. Då blir livet inte till en öken. ”Jag ska ge er ro” (Matt 11:29), detta gamla guds-
ord uppfylls idag av Guds flödande Ande. Från vårt inre ska kraften och den andliga 
säkerheten komma. Hur ofta har jag inte erfarit detta under de senaste månadernas 
jäkt och hets, under börda och övermakt: att morgonsolens plötsliga friskhet och kraft 
stiger upp ur mitt inre och att själens landskap fylls av stillheten efter den tystade stor-
men och den bemästrade mödan. Om vi inte finner de inre källorna, hjälper oss inga 
anspänningar och ingen yttre ro. Men där Guds Ande vidrör människan där kan hon 
överskrida sina egna mått. Då finns det alltid i henne något av den heliga stillheten 
och den saliga ron, något av Gudsnärhetens vilsamma lugn, av katedralen och av skogs-
landskapet och av den goda vänskapen. 

Forts. från föreg. sida:
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kom och se!  
Jag hade glädjen att ha syster 
Hildegund som kateket i S:ta 
Eugenia både inför förs ta kom-
munionen och in för konfirma-
tionen. Under de åtta år som 
den katolska barn tidningen 
Zoom existerade (1983–1990) 
var vi dessutom båda med i 
redaktionen – jag till att börja 
med som sextonårig gym na sist, 
hon som teologiskt och pedago-
giskt erfaren för  samlingssyster.  
 

Temat för trosundervisning en på lågstadiet var "Kom och se",  Jesu ord till de två lär-
jungarna i Joh 1:39. Cirka tio år senare fick barntidningen Zoom samma ord som un-
dertitel – säkerligen var det syster Hildegunds idé. Orden var en öppen inbjudan till 
barnen att läsa tidningen och framför allt till trons värld och Guds kärlek.  
 När jag gifte mig 1987 hade hon förfärdigat ett eget gratulationskort åt oss. På utsi-
dan fanns Zooms logga med ”KOM och SE” över en trappa som ledde upp till en kyr-
ka. När man öppnade kortet såg man en bild föreställande ett par som höll varandras 
händer och lutade sig över ett hjärta, liksom inneslutna i Guds kärlek.  
 I arbetet med katekes och tidning var det tydligt att syster Hildegund inte endast såg 
och brydde sig om det estetiska, utan även lyssnade. Hon var noggrann med ordens va-
lörer och inskärpte i såväl redaktion som läsare att inte säga ”älska” när det gällde maträt-
ter och favoritfärger. Sådant ”gillar” man – Gud och människor är det som man älskar.  
 Hon var full av idéer och sa ibland att hon tänkte eller pratade ”i kladd” när hon testade 
en tanke innan den var slutgiltigt formulerad. När hon under en period prövade att leva i 
en kontemplativ klosterorden och skrev till mig undertecknade hon med ”din gamla syster 
Hildegund” för att jag skulle förstå att hon var densamma, även om hon dragit sig undan.  
 I nummer 8/1983 handlade det om döden i Zoom. Syster Hildegund skrev bland an-
nat: ”För varje människa är döden bokstavligen något enastående. Säkert blir den en stor 
överraskning. Det enda vi kan ’veta’ är att försiktigt fråga vårt eget hjärta vad det svarar”.  
Nu föreställer jag mig att hon står på andra sidan den tröskel eller den port som hon 
liknade döden vid. Hon är nyfiken och kanske lite bävande. Hon tittar sökande inåt 
och hör en välbekant och älskad röst säga: ”Kom och se!” 

ANNA	DUNéR

Syster	Hildegund	1974.	Församlingens	bildarkiv.	

rapporter

in memoriam – Syster m. Hildegund (Anna Maria Isernhinke)  
4/3 1933 – 4/2 2021  
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För andra gången fick vi 
uppleva en påskhelg i pan
demins tecken. till påsk
nattsmässan kunde bara de 
komma som skulle döpas el
ler upptas i kyrkans gemen
skap. påsk elden tändes dock 
som alla andra påskaftnar 
 till tecken på att kristus är 
uppstånden från de döda!  

Foto:	Jerzy	Hopfinger	2021

kollekter och insamlingar:  
Stiftets fasteinsamling: 25. 961 kr till Jemen   
Påskkollekten : 50. 734 kr till fredsfrämjande insatser i Filippinerna (JRS)  

Ge gärna din 
kollekt via swish 
eller plusgiro!  



11

information

Sommar i S:ta Eugenia – 
i pandemitid
När	detta	nummer	av	Eugeniabladet	trycks	kan	vi	inte	förutse	hur	coronapandemin	
kommer	att	utvecklas.	Men	vi	hoppas	förstås	att	vaccineringen	ska	möjliggöra	att	
restriktionerna lättas upp och så småningom avvecklas.  
Gudstjänster och evenemang annonseras med för hopp ningen att fler än åtta 
personer ska kunna delta på plats. Skulle detta inte gå måste somligt hållas digi-
talt eller i värsta fall ställas in. Håll utkik på vår hemsida www.sanktaeugenia.se 
efter	upp	dateringar	av	församlingens	utbud.	Eftersom	det	är	sommar	och	semes-
tertid	kan	det	tyvärr	också	bli	så	att	information	om	förändringar	inte	når	fram	i	
tid.	Vi	ber	om	överseende	med	det.

pastorsexpeditionen
 
Måndag, onsdag, torsdag: kl 913
Tisdag: kl 1417
Fredag: stängt
 

S:ta Eugenia församling önskar alla 
medlemmar och vänner en skön och 
välsignad sommar! 

Mässorna 
Vecka 25 - 32 (21/6 - 9/8):   
Måndag  fredag: mässa kl 12 och18   
Obs! Inga morgonmässor vardagar 
Helgens gudstjänsttider, se s 2  

katolsk bokhandel  
26/6 - 22/8:  
Måndag  fredag: kl 1418.  
Lördag, söndag samt Midsom mar  
helgen stängt 
(Ordinarie	öppettider:	måndag	-	fredagkl	11-18,	
lördag	12-14,	söndag	12-13)
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ordinarie gudstjänsttider: Se	s	2	samt,	mer	utförligt,	Veckobladet	och	hemsidan..

23/5 – söndag:  Pingstdagen. Mässor	kl	8,	9.30,11.	 
Pentecost Day. Mass	at	12.30	noon	and	6	pm.  

29/5 – lördag: Mässa	kl	9.30. 
 
30/5 – söndag: Heliga trefaldighets dag. Mässor	kl	8,	9.30,	11.	
trinity Sunday.	Mass	at	12.30	noon	6	pm. 

31/5 – måndag: Den saliga jungfrun marias besök, fest.	Mässor	kl	7.30,	12,	18.	
 
6/6 – 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.

10/6 – torsdag: 40 timmars eukaristisk tillbedjan börjar	efter	kvällsmässan	kl	18.	Com-
pletorium kl 20.40.
40 hours of Eucharistic adoration begin after Mass at 6 pm.

11/6 – fredag: Jesu hjärtas dag, högtid. Laudes kl 6.45, mässa 7.30 och 12, ves per 17.15, 
högmäs	sa	18	(Gregorianska schoolan medverkar i vespern och högmässan),	completo-
rium 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.

12/6 – lördag: Laudes kl 8.45, mässa 9.30. 

13/6 – 11:e söndagen under året: Mässor	kl	8,	9.30,11.
11th Sunday of the year. Mass	at	and	6	pm.

24/6 – torsdag: S:t Johannes döparens födelse,	högtid.	Mässa	kl	12,	högmässa	18. 

25/6 – fredag: Midsommarafton. Mässa	kl	12,	18. 

26/6 – lördag: Midsommardagen. Mässa	kl	9.30.	 

29/6 – tisdag: S:t Petrus & S:t Paulus, apostlar, högtid.	Mässa	kl	12,	högmässa	18.

31/7 – lördag: S:t ignatius av Loyola, Jesuitordens grundare, högtid. Högmässa kl 17.

1/8 – 18:e söndagen under året:	Mässor	kl	8,	9.30,	11.	klaus Dietz S.J. Firar 50 år som präst i 
högmässan	kl	11	(se	även	s	13). 
18th Sunday of the year. Mass	at	6	pm.

6/8 – fredag: Kristi förklaring,	fest.	Mässa	kl	12,	18.	

15/8 – söndag: Jungfru marias upptagning till himlen, högtid.	Mässor	kl	8,	9.30,11.
the assumption of the Virgin mary. Mass	at	6	pm.

19/9 – söndag: Eugeniadagen,	patronatshögtid.	Mässor	kl	8,	9.30,	11. 
St. Eugenia, the Patron Saint of the Parish.	Mass	at	6	pm.

Högtider och speciella gudstjänster
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Den 24 juli 1971	blev	 
p Klaus Dietz prästvigd i 
Kai serdom i Frankfurt. Fem-
tio år som präst i tider som 
för	ändrat	kyrkans	ansikte	
avsevärt.	Vi	tackar	Gud	för	
p Klaus outtröttliga in  sats, 
för	alla	mässor	och	bikter,	
för rättningar och sjä la vår-
dande samtal, för hans pas-
torala lidelse, för hans from-
het och människokärlek.  
 

Den 1 augusti tackar vi Gud 
i högmässan för de gå vor 
han anförtrott åt p Klaus. Om 
läget	tillåter	bjuder	vi	efteråt	
till	mingel	på	kyrktorget.	 

Kh	DOMINIK	TERSTRIEP	S.J.

Livet och prästgärningen räddade – av Guds försyn och picasso! 
Den unge Klaus Dietz var på väg från semester i schweiziska Alperna* till prästvigningen 
i	Frankfurt.	Vid	tågbytet	i	Basel	beslöt	han	ta	ett	senare	tåg	än	planerat,	för	att	hinna	bese	
konstmuseets	berömda	Picassoverk.	Nöjd	med	dagen	hann	han,	i	sista	minuten,	med	det	
senare	tåget,	och	kom	på	kvällen	fram	till	Frankfurt	och	studentboendet.	Där	möttes	han	
av	skärrade	medbröder	som	skrek:	"Va,	du	lever?"	Det	tåg	han	först	tänkt	ta	hade	nämligen	
råkat	ut	för	en	svår	järnvägsolycka	med	många	dödsoffer.	Om	det	inte	varit	för	hans	konst-
intresse	är	det	högst	sannolikt	att	det	varken	blivit	prästvigning	eller	långt	liv	i	kyrkans	tjänst	
i Sverige för p Klaus.                                                                

*	som	tillbringats	med p Erwin	Bischofberger	S.J.

präst i 50 år!

Klaus	Dietz		(i	glasögon)	prästvigs	i	Frankfurt	 
av	biskop	Martensen	SJ	från		Köpenhamn.	Foto:	privat	
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Vill du bli katolik? 
kontakta diakon Anders Wickström, 
ansvarig	för	under	vis	ningen	av	vuxna	
som	vill	döpas	el		ler	upptas	i	Kyrkans	fulla	
gemenskap	(konvertera).	Telefon	och	
mailadress	finns	på	tidningens	baksida.

Vill du ta emot konfirmatio-
nens sakrament som vuxen? 
kontakta k.h. Dominik terstriep S.J. 
Telefon	och	mailadress	finns	på	tid-
ningens	baksida.

S:t Josefs år 2021– med särskild avlat

Påven Franciskus har utropat 2021 som ett särskilt år för att uppmärksamma och vörda 
den	Helige	Josef,	Jesu	jordiske	far	och	Jungfru	Marias	brudgum	-	150	år	efter	att	Pius	
IX	utropade	honom	till	hela	Kyrkans	skyddspatron.	Året	pågår	t	o	m	Jungfru Marias ut-
korelse och fullkomliga renhet,	8	december	2021.	För	Josefsåret	har	det	Apostoliska	pe-
nitentiariet	i	Vatikanen,	ansvarigt	för	bl	a	botgöringar,	utfärdat	möjligheten	till	särskild	
avlat*	för	de	troende.	Utöver	de	vanliga	villkoren	-	bikt,	kommunion,	bön	för	påvens	
intentioner,	uppriktig	vilja	att	undvika	synd	-	ges	under	Josefsåret	fullständig	avlat	för	
något av följande – att: 
 
• Meditera över ”Fader vår” i minst 30 minuter eller delta i en andlig reträtt under en dag 
som inkluderar en meditation över den Helige Josef.

• Utföra en kroppslig eller andlig barmhärtighetsgärning i den Helige Josefs anda (med 
betoning på tystnad, försiktighet och lojalitet när vi uppfyller våra plikter). 
• Be rosenkransen i familjen eller med sin trolovade.

• Be den Helige Josef, ”hantverkaren i Nasaret”, om förbön för dem som söker ett värdigt arbete. 

• Varje dag anförtro det man ska göra till beskydd av den Helige Josefs förbön.

• Be en särskild litania (eller bysantinska Akathistos, helt eller delvis) eller andra böner 
till den Helige Josef om hans förbön för kristna som förföljs för sin tro. 

• Tillägna den 19:e i månaden eller en onsdag till den Helige Josef genom att, på någon 
av dessa dagar, be om hans förbön och beskydd.

• Be om den Helige Josefs förbön när man själv är gammal, sjuk eller döende i covid-19, 
eller p g a pandemin inte kan lämna hemmet, och med avsikten att om möjligt uppfylla 
de fyra vanliga villkoren samt offra egna smärtor och svårigheter till Gud. 

För fler frågor om denna eller andra former av avlat, tala enklast med din biktfader eller annan präst. 
 
 *Avlat	är	kyrkans	efterskänkning	av	rening,	”syndens	timliga	straff”,	i	skärselden,	efter	att	förlåtelsen	för	evig	åt			skill	nad	
från	Gud	har	erhållits	i	botens	sakrament.	Reningen	handlar	om	att	reparera	syndernas	effekter,	även	om	de	är	för-
låtna,	och	minska	den	egna	bundenheten	till	det	skapade.	Med	avlaten	tar	kyrkan	på	sig	denna	rening	(lidanden	och	
prövningar	som	konsekvensen	av	egna	synder)	för	den	troende	eller	någon	som	han/hon	vill	utverka	avlat	för.	För	att	
få	del	av	avlaten	utför	den	troende	fromhetsgärningar	som	uttrycks	som	villkor,	för	att	vidga	och	stärka	den	troendes	
kärlek	till	Gud	och	medmänniskan	och	därmed	minska	benägenheten	till	synd.
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Att åldras på andlig väg 
Piet van Breemen SJ • Veritas	förlag	2021  

Den helige Josefs år 
Texter i urval • Veritas	2021 

 

Katolsk Bokhandel

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

Lördagar kl 14 / Saturdays at 2 pm
På svenska: 5/6 • 17/7 • 7/8 • 18/9 • 9/10 • 13/11 • 11/12 

in English:  26/6 • 4/9 • 30/10  
 
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	pastors	expeditionen.	Varje	familj	
kontaktas	sedan	av	den	präst	eller	diakon	som	ska	döpa	de	barn	som	
är anmälda till en viss dopgudstjänst. 
All baptisms of small children in the parish will take place in com-
munal	baptismal	liturgies	(see	the	dates	above).	Please	register	with	
the	Parish	Office	for	a	baptismal	service.	The	priest	or	deacon	who	
will	perform	the	baptism	will	subsequently	contact	your	family.	

Gemensamma dopgudstjänster / Communal Baptismal Liturgies 

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.	

Foto: privat

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

Dop • Äktenskap 
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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/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 kom  muni on sker 
i slu tet av klass 3. Därefter fortsätter trosun-
dervis ningen i klass 4-9.   
Högstadiet. Undervisningen riktar sig till 
klass 7-9, till ungdomar födda år 2006-2008.  
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.

Trosundervisning - för barn och ungdomar  

Klass 2-6 Klass 7 
Konfirmander 8

Konfirmander 9

4/9 registreringsdag
Se särskild info på s 17

11/9 registreringsdag
Se särskild info på s 17 

11/9 registreringsdag
Se särskild info på s 17 

18/9 25/9 klass 7 vanlig tid 
2426/9 klass 8 på läger 

25/9 Heldag  vi bjuder på lunch

2/10 9/10 9/10

16/10 23/10 23/10

13/11 20/11 20/11

27/11 4/12 4/12

11/12

HÖStEn 2021 – datum och tider. När	detta	trycks	kan	vi	inte	förutse	hur	coronapan-
demin	utvecklas.	Vi	hoppas	dock	att	vaccineringen	ska	ha	möjliggjort	att	restriktionerna	
avvecklas. Om så sker kommer klasserna att registreras samtidigt på sina respektive dagar:  

Låg och mellanstadiet: 4/9 kl 1013, gemensam mässa kl 11, föräldramöte i varje årskurs kl 12.  
Högstadiet: 11/9 kl 1012, föräldramöte i varje årskurs, gemensam mässa kl 12.15.  
 För undervisningstillfällena vill vi ha samma tider för alla klasserna varje gång. Om pandemi-
restriktioner fortfarande skulle råda, kommer vi däremot som förra läsåret att tvingas organi-
sera registreringsdagen annorlunda och sedan schemalägga de olika årskurserna på olika tider 
på	undervisningsdagarna.	Information	om	vad	som	slutligen	gäller	kommer	att	finnas	i	nästa	
nummer	av	Eugeniabladet	och	på	församlingens	hemsida	tidigt	i	september. 
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registreringsdag för klass 26  
 
Lördag 4/9 kl 10 

• Registrering på plats: Från	kl	10.	Exakt	
form för detta återkommer vi om senast 
i	början	av	september	(församlingens	
hemsida/nästa	nr	av	Eugeniabladet)	men	
varje elev är välkommen tillsammans med 
en förälder.

• Digitalregistrering: Det	finns	även	möjlig-
het	att	registrera	sitt	barn	digitalt	genom	
följande länk: Anmälan till trosundervisning 
HT21-VT22	åk2-6. 
Även	den	digitala	registreringen	öppnar	
lördag 4/9 kl 10.  

• Föräldramöte på registreringsdagen: Alla 
för	äldrar	är	inbjudna,	oavsett	om	anmälan	sker	
på plats eller digitalt. Klockslag etc. meddelas 
senare. 
De	barn/ungdomar	som	anmäls	men	saknar	
föranmäld frånvaro de två första undervis-
ningstillfällena förlorar per automatik sin plats 
i gruppen. 
 
barn som ska börja klass 3	(födda	2012)	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	(2020/21)	måste	ta	med	intyg	på	att	de	
har deltagit i undervisning för klass 2 i annan 
församling.

registreringsdag för klass 79  
 
Lördag 11/9:  

• Registreringsdag för högstadiet fr o m kl 
10.	Exakt	form	för	detta	återkommer	vi	om	
senast	i	början	av	september	(församling-
ens	hemsida/nästa	nr	av	Eugeniabladet)	
men varje elev är välkommen tillsammans 
med en förälder.

• Klass 9 (f 2006): De som inte deltog i 
församlingens	undervisning	i	klass	8	(2020-
21)	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.
 
• Klass 8 (f 2007): De som inte deltog i för-
samlingens undervisning i klass 7 hela förra 
året	måste	ha	med	kopia	på	dopintyg	eller,	
om	döpt	i	S:ta	Eugenia,	veta	exakt	dopda-
tum. De som deltog hela året i undervis-
ningen	i	klass	7	föregående	läsår	behöver	
inte ha med något.
 • Klass 7 (f 2008): Ta med kopia av dopin-
tyg	(erhålles	enkelt	via	dopförsamlingen).	
Om döpt i S:ta Eugenia räcker det med 
exakt	dopdatum.

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

trosunder-  Klass 7: Agnes Rysinska • agnes_rysinska@hotmail.com 

visningen: Konfirmander 8: Karolina Danilczuk • karro_527@hotmail.com   

   konfirmander 9: p. thomas idergard S.J.	•	thomas.idergard@sanktaeugenia.se
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Musik

körer i S:ta Eugenia församling: 
Ungefär	100	korister	sjunger	i	de	körer	som	församlingens	musiker	leder.	Dessutom	finns	
de	Filippinska,	Ugandiska	och	Nigerianska	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	24.	 
  
• Barnkören. Flickor och pojkar 8-14 år, Ca 20 sångare.  
• Kyrkokören. Vuxna	i	alla	stämmor,	ca	20	sångare. Stort	behov	av	tenorer	och	basar.	 	
 Ledare: Anne Maj Samuelsson

• Ungdomskören.	Från	ca	15	år,	drygt	30	sångare.	Fler	är	välkomna	i	alla	stämmor.	I	sommar	
gör	kören	en	resa	till	Västkusten.	
• Vokalensemblen. Ca 20 st. God	körvana,	bra	notläsningsförmåga	är	en	förutsättning.	I	
nuläget plats för en tenor.  Ledare: ulf Samuelsson

• Gregorianska scholan. Damröster.  Ledare:   Helena Mann Sundström 

Även	denna	vår	har	varit	speciell	med	tanke	
på Coronaviruset som förstås har påverkat vår 
musikverksamhet. Jag är dock optimist och 
hoppas och tror att restriktionerna lättar inom 
kort. Därför är nu en konsert med orgel- och 
körmusik inplanerad onsdag 26 maj, direkt 
efter	kvällsmässan.	På	Jesu	Hjärtas	dag	blir	det	
vesper med gregorianska scholan. Se annon-
ser nedan.  
ULF	SAMUELSSON,	kyrkomusiker.

Kör- och orgelkonsert 
Onsdag 26 maj kl 18.45 

Verk av B. Britten, S. S. Wesley och J.S. Bach  
S:ta Eugenia vokalensemble 

Ulf Samuelsson, dirigent och orgel 
S:TA	EUGENIA	KyRKA 

Obs!	Konserten	blir	endast	av	om	fler	än	åtta	personer,	förutom	

de	medverkande,	tillåts	vara	i	kyrkorummet.

S:ta	Cecilia.	Målning	av	Pedro	Díaz,		circa	1800,		Lima,	Perù.

JESu HJärtAS DAG 
Fredag 11 juni 

Vesper kl 17.15 • Högmässa kl 18 
Gregorianska scholan sjunger under ledning av

 

Helena	Mann	Sundström
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Katolskt forum

katolskt Forums program uppdateras hela tiden:  www.sanktaeugenia.se  Katolskt Forum  
Pro	gram			an	svarig:		•	Claudia	Hammerich	-	katolsktforum@sanktaeugenia.se - 08-505 780 23

kurSEr hösten 2021:  
katolska kyrkans lära och liv (termin	1	av	2).	Terstriep	S.J.	Varannan	onsdag	från	13/9.	
Stora	salen	kl	19	(200	kr). 

katolskt självförsvar  apologetikens grunder. Idergard S.J. Tisdagarna 7/9, 21/9, 5/10, 
19/10,	2/11,	16/11,	30/11,	14/12.	Övre	salen	kl	19	(200	kr).	

ignatius och hans andliga övningar (del	tre).	Carls	S.J.	Onsd.	fr.	25/8.	Övre	salen	kl	19	(200	kr).

Samtal om dagens evangelium. Dietz S.J. Torsdagar prel. från 2/9. Stora salen kl 11–11.45. 
Det	går	bra	att	delta	vid	enstaka	tillfällen.		

ikonmåleri/classes in icon painting.	Deriev.	Fyra	kurser:	17-19/9,	15-17/10,	19-21/11,	10-
12/12.	Fredag	kl	15-20,	lördag	kl	12-18,	söndag	kl	10-15.	Elisabethrummet	(1700	kr/kurs).

Gud och det onda (fortsättn). Carls	S.J.	Varannan	måndag	från	23/8.	obs! I S:ta Ragnhilds 
kapell,	Blackeberg,	kl	18.30	(200	kr).

Forum Filmklubben – att se på film som du lyssnar på musik. Nordlöf.	Första	lördagen	i	
månaden:	4/9,	2/10,	6/11,	4/12.	Stora	salen	kl	18.15,	förfilm	17.30.	Info	inför	varje	tillfälle. 
 
FÖrEDrAG, SAMtAL, kuLturArrANGEMANG: 
9/9: Nürnbergprocessen.	Elisabeth	Åsbrink,	författare	till	boken	1947. Stora salen kl 19. 
30/9: i skuggan av brott och straff  vart tog begreppet försoning vägen?	Jerzy	Sar-
necki prof. i kriminologi, Jesús Alcalá journalist, författare, Ulrika Fritzson präst i SvK, doktor 
i	religionsfilosofi,	Lunds	universitet.	Moderator:	Stina	Oscarson.	Stora	salen	kl	19.

14/10: Solidaritet, etik och moral  i skärningspunkten mellan välfärdsstat och asylpolitik. 
Åsa	Linderborg	författare,	journalist,	Ivar	Arpi	debattör,	skribent,	Patricia	Lorenzoni	idéhis-
toriker,	författare.	Moderator:	Stina	Oscarson.	Stora	salen	kl19. 
28/10:  kristna konvertiter i asylprocessen. konvertitutredningen och dess följdverkningar. 
Ruth	Nordström	chefsjurist,	Scandinavian	Human	Rights	Lawyers,	m.fl.	Stora	salen	kl	19.	

4/11: Förföljelse av kristna. Lars Adaktusson journalist, politiker, ledamot av Europapar-
lamentet	(KD),	Peter	Paulsson	generalsekreterare	Open	Doors	Sweden.	Moderator:	Thomas	
Idergard S.J. Stora salen kl 19. 
tro i tider av corona i	(datum	ska	bekräftas):	Joel	Halldorf	docent,	högskolelektor	i	kyrko-
historia och författare. Stora Salen kl 19.  
11/11: tro i tider av corona ii: Hur sörjan blir sorg  att tämja ensamheten.	Stefan	Nord-
ström	teol.	kand,	leg.	psykoterapeut,	diakon	Katolska	kyrkan.	Stora	salen	kl	19.  
18/11: Livshistoria och insikter: Peter Halldorf, författare, pastor intervjuas av Dominik 
Terstriep S.J. Stora salen kl 19.  
25/11: Gud och det onda.	Rainer	Carls	S.J.	presenterar	sin	nya	bok.	Stora	salen	kl	19.	 
27/11: Adventsreträtt över den Helige Josef.	S:ta	Eugenia	kyrka	kl	14–17:30.	

9/12: tro i tider av corona iii: Digital eller kroppslig andlighet. Dominik Terstriep S.J. Stora salen kl 19.  
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pehr thorell – går i pension.  
a man for all seasons

Personalförä ndringa r . . . 

Den 21 juli 2011 tillträdde Pelle Tho-
rell en tjänst som omfattade ansvar för 
ekonomi, personal, fastighet och admi-
nistrativa rutiner. Visste han då vad han 
skulle ge sig in på? Kanske bara till viss 
del. Pelle hörde redan då till S:ta Eugenias 
»inventarier«, d.v.s. till dem som länge 
aktivt varit med i församlingslivet. Han 
kände församlingen inifrån och hade en 
nära koppling till »nya Eugenia«, Kungs-
trädgårdsgatan 12, där han t.o.m. bodde 
i slutet av 1970-talet. Här – under sin tid 
som ungdomsledare – träffade han inte 
minst sin hustru Kerstin. Utan överdrift 
får jag säga att S:ta Eugenia betyder myck-
et för Pelle.

Innan han tillträdde sin tjänst satt han 
under två mandatperioder i ekonomirå-

det, där han var särskilt angelägen om att strukturellt åtgärda församlingens underskott. 
Det fanns alltså bra förutsättningar för tjänsten som ekonomiansvarig. Men det som döljer 
sig bakom orden »fastighet« och »administrativa rutiner« anade han förmodligen snarare 
än han kunde. Bland många rutinmässiga arbeten har Pelles tjänstgöring präglats av det 
stora byggprojekt vars planering nu har kommit till en avgörande fas – inte minst tack vare 
hans outtröttliga insats. Om allting går som tänkt får församlingen till hösten byggrätt för 
en stor volym. För min företrädare p. Klaus och för mig som kyrkoherde har Pelle varit en 
klippa, saklig, engagerad och kompetent. 
 Pelle är »a man for all seasons«. Med honom har jag inte bara kunnat skruva ihop bok-
hyllor och kolla på husets tekniska hemligheter, utan också bolla så gott som alla frågor: 
bygg, ekonomi, personal och förvaltning jämte teologi, filosofi och samhälle. Jag har upp-
skattat hans saklighet och urskiljande i Ignatius anda. Att han för många årtionden sedan 
ville bli jesuit och avlade de första löftena har satt sina spår. Vi har mötts också i engage-
manget för de fattiga och marginaliserade. 
 Efter tio års trogen tjänstgöring går Pelle – som snart fyller 70 år – den 31 juli i pension. 
Å församlingens vägnar vill jag tacka honom för hans mångåriga insats i S:ta Eugenia, öns-
ka honom många lugnare år med hustrun, barnen och barnbarnen, och inte minst Guds 
välsignelse. Må de frön han sått i församlingen gro, spira och så småningom bära frukt.

Kh	DOMINIK	TERSTRIEP	S.J.
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I slutet av juli kommer jesu-
itpatern Stefan Dartman att 
flytta tillbaka till Sverige – och 
det inte för första gången. Efter 
studier och den ordensinterna 
utbildningen var han 1982 till 
1984 verksam som praktikant 
i S:ta Eugenias ungdomsar-
bete samtidigt som han läste 
nordiska språk vid Uppsala 
universitet. Två år senare, efter 
teologistudier i Frankfurt, åter-
vände han en första gång och 
prästvigdes samma år, 1986, 
av biskop Brandenburg. Under 
två perioder var han kaplan i 
S:ta Eugenia –1986-1988 och 
1990-1992, med avbrott för 
studier i religionsvetenskap i 
Uppsala (fil.lic.). Efter avslutad 
jesuitutbildning, tertiat, åter-
vände han en andra gång och 

var under elva år, fram till 2004, kyrkoherde i S:ta Eugenia. Den perioden satte djupa 
spår i församlingens liv; spår som än i dag är synliga, t.ex. ständiga diakoner och vuxen-
katekumenat. 

Därefter fick P Stefan lämna sitt nya hemland då han utnämndes till provinsförestån-
dare för den nybildade tyska jesuitprovinsen; en uppgift han innehade i sex år. Sedan 
följde ytterligare två tunga befattningar: 2010-2015 som rektor för den tyska biskops-
konferensens biståndsorganisation Renovabis som stöttar kyrkan i Östeuropa, 2015-
2021 som rektor för Collegium Germanicum et Hungaricum, det av självaste Ignatius 
av Loyola grundade prästseminariet i Rom.

P Stefan återvänder nu en tredje gång till ett land och en församling som de senaste 17 
åren har förändrats, samtidigt som han har mycket och många att återknyta kontakten 
med. Den 31 juli tar han över uppgiften som superior för Stockholms jesuitkommuni-
tet, efter p Klaus Dietz. Vi ser fram emot att få möta denne erfarne och passionerade 
själasörjare och liturg i hans nygamla församling. Välkommen p Stefan!

Stefan Dartmann S.J. – återvänder till S:ta Eugenia 
för tredje gången

Kh	DOMINIK	TERSTRIEP	S.J.
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paulina Sabir – ny expeditionsansvarig

Jag är född katolik med föräldrar som kom till Sverige under tidigt 80-tal från då kom-
muniststyrda Polen. Sedan barnsben har jag varit en del av den polska katolska missio-
nen i Stockholm. När jag var i 20-årsåldern kom jag bort från min tro, som tyvärr gan-
ska många gör. Sedan några år tillbaka har jag dock återupptäckt tron, efter att ha fått 
svar på de tveksamheter jag hade. Efter omvändelsen har jag känt att Herren kallat mig 
att använda min kompetens i hans kyrka, men inte riktigt vetat hur jag skulle kunna 
utföra det som lekman. När jag såg annonsen om att arbeta i S:ta Eugenia kände jag att 
det inte kan finnas en bättre tjänst för mig.  
 Med en kandidatexamen i turism och geografi från Södertörns Högskola har jag  
tidigare främst arbetat med administration och gästkontakt. Den senaste anställningen 
jag hade var som receptionist på ett hotell/vingård i Solna. 
Jobbet här ser jag som otroligt meningsfullt. Att ära Gud genom att hjälpa hans kyrka 
med det jag är bäst på är väldigt tillfredställande, och jag är väldigt tacksam för att jag 
har fått den chansen. Alla människor är ämnade att arbeta med det som de är skapade 
för och för mig råkar det vara administration och service.  
 Jag känner mig uppfylld av att t.ex. kunna hjälpa en mamma som förbereder sitt 
barn till första kommunion med alla administrativa förberedelser, så att hon sedan kan 
släppa det praktiska och börja njuta av den kommande viktiga familjehögtiden. Också 
de karitativa inslagen med matinsamlingen känns väldigt meningsfulla, att på ett kon-
kret sätt få följa Jesu uppmaning om att hjälpa dem i nöd.  
 Jag är gift sedan 2008, vi gifte oss faktiskt i S:ta Eugenia kyrka, så lite roligt att få 
jobba på den plats man gift sig på. Vi har två barn i skolåldern och en hund som för-
gyller våra dagar. På fritiden går vi många skogspromenader och gör utflykter med 
barnen och hunden.  
 Musik och konst har så länge jag kan minnas varit en viktig del av mitt liv. Jag äg-
nar mig åt oljemålning, och även sång då jag kommer från en musikalisk familj.  Jag 
gillar också att läsa och lyssna på poddar, främst teologi- och trosrelaterade. 

Jag ser fram emot att få vara församlingen behjälplig med stort och smått. 
 
PAULINA	SABIR

Matinsamling – till fattiga och hemlösa    
Söndagarna 16/5 • 1/8 • 10/10 

Insamling	av	mat	och	hygienartiklar	i		söndagsmässorna	kommer	att	ske	om	det	
blir	möjligt	p.g.a.	pandemi-restriktionerna.	I	annat	fall	går	det	bra	att	lämna	kassar	
till	expeditionen	under	öppettid.	Särskilt	uppskattat	är	konserver,	ris,	matolja,	
färdiga rätter, duschkräm och toalettpapper. tack för din gåva!



23

Alfonso Aparicio – ny ekonomiansvarig

Min resa med S:ta Eugenia Katolska för-
samling började 2010 när jag blev medlem 
i församlingen, och utstakades ytterligare 
2015 då jag var med i den grupp som 
hjälp te nyanlända flyktingar å kyrkans 
vägnar. Dessförinnan tillhörde jag S:t 
Franciskus av Assisis Katolska församling i 
Märsta, eftersom jag är född och uppvuxen 
i Stockholms norra trakter med föräldrar 
från Latinamerika. 
 Med en bakgrund som professionell 
fotbollsspelare, akademiska meriter från 
Stock holms universitet och en civil karriär 
som sälj- och affärsansvarig har känslan 
varit att jag äntligen kommit hem när jag 
nu tar över efter Pehr Thorell som Eko-
nomi- och personalchef. 
 Under hösten 2020 har jag som leda-
mot i Ekonomirådet med egna ögon fått se och imponeras av all den kompetens som för-
samlingen besitter. Jag ser därför fram emot att bli en del av arbetslaget och även det stora 
projektet som stundar i och med utbyggnaden av kyrkans lokaler.

Varma hälsningar,

ALFONSO	APARICIO

15

TESTAMENTSJURISTEN
 
Behöver du en 

hjälpande hand vid

Testamente?
Hembesök utan extra kostnad 
Snabbt, smidigt och enkelt  
Välkommen!  
Förmånligt pris för medlemmar i S:ta Eugenia församling  

 
Jur kand Mikaela Dufwa    076 1237611 
mdufwa@gmail.com 

Församlingens seniorer 
Väl	komna	att	ta	kontakt	med	Inge-
gerd	Lennartsson	i	enskilda	ärenden!	 
 
När	det	gäller	gemensamma	aktivi-
teter,	där	många	träffas	samtidigt,	
får vi vänta tills vaccinationer är 
kla ra och tills restriktionerna är 
bort	tagna.	 
Församlingen önskar alla seniorer 
en	fin	och	välsignad	sommar!
 
INGEGERD	LENNARTSSON,	ansvarig för 
äldreverksamheten 
08-505 780 09 
ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se
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Mass in English. Sundays	at	6	pm. For the 
dai	ly	Mass	schedule	in	Swedish,	please	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.  
During lent	also	on	Sundays	after	the	6	pm	
Mass	until	8	pm	and	Wednesdays	and	
Fridays	at	7	-	8	pm.
 
collection of Food for the poor and home-
less	of	Stockholm.	We	are	all	invited	to	
pre	sent	sustainable	food	products	such	as	
rice,	canned	food,	oil,	du	ring	the	Offertory	
at	Mass.	The	subsequent	occasions	are:  
16/5 • 1/8 • 10/10. It´s	also	possible	to	leave	
the goods at the Parish Office when it´s 
open, please see the last page.   
 

cuc – catholic univer sity 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.	Due	to	the	pandemic,	all	
public	meetings	are	cancelled	until	further	notice. 
Father	Mikael	Schink	S.J.,	University	Chaplain,	076-076	16	27.	 
mikael.schink@gmail.com 

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.	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.	 
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 

Information in English

Sing in a Choir! 
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biAnnual terms

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

 CENTRE FOR ENGLISH CATECHESIS • ST. EUGENIA CATHOLIC CHURCH
Kungsträdgårdsgatan12 •  DIOCESE OF STOCKHOLM

For more information contact: sr.veronica@sanktaeugenia.se 
INCULTURATION OF FAITH FORMATION IN A MULTICULTURAL CATHOLIC PARISH

Welcome to 

CEC

 rector:   Fr. Dominik Terstriep S.J. • Director:  Sr. Veronica Osuji DMMM • administrator: Sr. rose Anyanwu DMMM

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

proGrAMME StructurE 2020/2021

Course Streaming
Course 1   Pre-Communion
Course 2   first Holy Communion, year 1
Course 3   first Holy Communion, year 2
Course 4   Post-Communion
Course 5   Confirmation
Course 6   adult catechesis (conversion/bap-
tism/communion/confirmation & marriage)

Weekly Sessions

every Sunday at St. Eugenia Catholic Church,  
Kungsträdgårdsgatan 12 

16:00 Tutorials
17.15  Break with refreshments
17:30 Preparation for Mass (Readings &   
 Gospel)
18:00 Sunday Mass in English (class with  
 catechist/s)
19:00 Dismissal 

Schedule of courses

Special days

- 24th   December	2021:		 Christmas	Eve	 -	31th   December	2021:	 New	year´s	Eve	 
- 25th   December	2021:		 Christmas	Day		 -	1th      January	2022:	 New	year

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

NB:	The	catechetical	new	year	
(2021/2022)	registration	will	take	place	on	
29th	August	2021	after	6pm	Mass	at	the	pa-
rish hall. Then, the classes commence on the 
5th	of	September	at	4pm.	Please,	endeavour	
to	register	your	child	in	good	time.	
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S:ta Ragnhilds kapellförsamling Bromma
kära medlemmar i S:ta ragnhilds ka
pellförsamling! Statens regelverk under 
pandemin gör det fortfarande omöjligt 
för oss att hålla våra vanliga gudstjänster 
under	sommaren.	Vi	får	fira	gudstjänst	med	
ett	mycket	begränsat	antal	deltagare.	Om	
ni	befarar	att	kapellet	blir	fullsatt	en	sön-
dag, följ då den livesända mässan från S:ta 
Eugenia. Kom istället till en tidig vardags-

mässa	för	att	delta	i	Herrens	eukaristi.	Vid	besök	i	kapellet,	
v.	g.	beakta	avståndet	mellan	personerna	och	se	till	att	inte	
blanda	er	med	de	boende.	Tyvärr	blir	det	inget	kyrkkaffe	
eller	andra	allmänna	träffar	efter	mässorna.	Istället	för	
att	komma	till	kapellet	en	söndag,	fira	en	liten	gudstjänst	
hemma	i	familjens	krets	med	era	barn,	så	att	Gud	blir	när-
varande	i	era	hem.	Varje	dag	kan	man	också,	tillsammans	
med	vår	Helige	Fader	och	tre	miljoner	katoliker	världen	över,	be	en	gemensam	bön	i	påvens	
intention	(se	rutan	nedan).	
Mässfirande, Eukaristisk tillbedjan, bikt - se s 2.   
undervisning	-	Under	våren	endast	kommunionbarn.	Barn	som	vill	börja	till	hösten	anmäls	
till	Elisabeth	Degen	som	ansvarar	för	undervisningen:	elisabet.degen@telia.com 
teologisk studiecirkel - Gud och det onda: Preliminärt från 23/8 kl 18.45, därefter varannan vecka.
Handarbetsgruppen - fortsätter när restriktionerna för pandemin lättar, troligen till hösten. 
Josephinahemmets vänner - förening för volontärinsatser. Se www.josephinahemmet.se 

P.	RAINER	CARLS	S.J.	 

S:ta Ragnhilds kapell – Josephinahemmet  
Drachmannsgatan 2 • 168 49 Bromma • 08-37 29 45 • 

Tbana: Islandstorget 

Pater Rainer Carls S.J.: 0837 21 66  

pater.carls@gmail.com • www.josephinahemmet.se • 

www.sanktaeugenia.se   

(under	Kapellförsamlingar/S:ta	Ragnhild) 

påvens böneintentioner 
Maj – att regeringar och ekonomiskt ansvariga 
reglerar	finansmarknaden	till	allas	bästa

Juni	–	att	de	som	förbereder	sig	för	äktenskapet	
med	församlingens	hjälp	må	växa	i	sin	kärlek

Juli – att alla i sociala och politiska konflikter 
fortsätter att skapa respekt och vänskap

Augusti	–	att	Kyrkan	kan	förnya	sig	själv	genom	
Andens nåd och kraft

Gudstjänster på särskilda dagar: 
Kristi himmelsfärd – 13/5: Mässor	som	på	söndagar 
Kristi kropps och blods högtid – 6/6: Söndagens mässor 
Jesu Hjärtas dag – 11/6: Mässor	som	på	söndagar 
S:t Johannes döparens dag – 27/6: Söndagens mässor 
inställt p.g.a. pandemin:	Majandakt	i	Skogskatedralen1/5,	Mässa	i	Riddarholmskyrkan	med	anled-

ning av drottning Josephinas dödsdag 7/6, Kristi lekamensprocession 6/6
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Ur våra kyrkböcker

Alexander MATTI 
Efrem DAWOID  
Petrus KAKH 
Ilyas NANO 
Lucas ANDRADE DE AROUJO 
Piper BRETSCHNEIDER 

Lars LINDSTRÖM 
Sabrina JABER 
Aliah SYED 
Noli BECKNÄS 
Charlie HEDENLO 
Isabel HEDENLO
Anna CSELÉNYI 
Annalise MATTI

Tea GRABUS 
Mario JARJES 
Khaelle CANUMAY 
Zikora KENKWO 
Bitania OMAR 
Annabel ADEMOLA 
Isabel ADEMOLA 
Naomi BERHAN

Genom dopets sakrament har i Kyrkans gemenskap upptagits:

Herre, gör dem genom dopet till dina trogna lärjungar!

Våra avlidna:

Maria Dolores HÅKANSSON, 89 
Willibald BRUCKNER, 80
Martin MELIN, 51 
Merin MESSÖ, 77 
Msgr Ghattas LOUIS, 79 

Grzegortz CZEREPTOW, 54 
Gunilla ASKERLUND, 82
Angela LO MARTIRE, 89 
Friedrich QUIEL, 76
Habib HAKIM, 82

Sr M. Hildegund ISERNHINKE, 87
Anders LANGE,  
Yohannes WOLDESELASSIE, 74 
Marie ANDERSSON, 87
Sven GULLMAN, 92

Herre, låt ditt eviga ljus lysa över dem!

Genom äktenskapets sakrament har förenats:

Nathalie KARLSSON & Kenny JOHANSSON             Josefina HÅKANSSON & Fadi SAFOU 
Madelen AK & Christian ASSIO

Må de återspegla Guds kärlek till människorna!

Ellinor BJÖRK 
Eric SCHüLDT 
Marie WÄNGBERG 
Kristina JOHNSSON 
Sabina RENCK 

Krisztian FEKETE 
Elice FEKETE 
Fredrik KLAS 
Daniel SIVERSSON 
Anna JANSSON

Stephanie HEBIG 
Olof ANDERSSON 
Monica ANDERSSON 
Lukas ANDERSSON 
Mathilda HEDENLO

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

i Kyrkans fulla gemenskap har upptagits:



28

POSTTIDNING         B

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

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

Telefon 08-505 780 00 • Telefax 08-611 88 08 • Plusgiro 514 45 – 5
Expeditionstid: måndag, onsdag, torsdag 9–13 • tisdag 14-17 • fredag stängt

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

kyrkoherde pater Dominik terstriep 08505 780 07 kyrkoherde@sanktaeugenia.se
pater thomas idergard 08505 780 17 thomas.idergard@sanktaeugenia.se  
pater klaus Dietz  076948 96 89 klaus.dietz@sanktaeugenia.se
pater rainer carls 0837 21 66 pater.carls@gmail.com
pater Mikael Schink 076076 16 27 mikael.schink@gmail.com
pater Jörg Nies 073800 51 23 jorg.nies@sanktaeugenia.se  
Diakon Anders Wickström 08505 780 15 anders.wickstrom@sanktaeugenia.se
Diakon ronny Elia  073505 05 44 ronny.elia@ sanktaeugenia.se 
Abba Asfaha kidanemariam  073666 11 68 asfaha.kidane@sanktaeugenia.se
Fader Adris Hanna 070773 20 65 adris.hanna@katolskakyrkan.se
Fader Antonius Almaleh 073639 36 14 antonius.almaleh@gmail.com 

Syster Veronica osuji DMbM 076564 84 34 sr.veronica@sanktaeugenia.se 
Syster rose Anyanwu DMbM 076651 69 81 sr.rose@sanktaeugenia.se
Syster perpetua orji DMbM 073995 96 23 sr.perpetua@sanktaeugenia.se
äldreverksamheten: ingegerd Lennartsson 08505 780 09 ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se
kyrkomusiker: ulf Samuelsson 070591 67 87 ulf.samuelsson@sanktaeugenia.se
kyrkomusiker: Anne Maj Samuelsson 076947 19 58 annemaj.samuelsson@sanktaeugenia.se 
kyrkomusiker: Helena Mann Sundström 070 990 50 39 helena.mann@sanktaeugenia.se 
programansvarig: claudia Hammerich 08505 780 23 katolsktforum@sanktaeugenia.se  
ungdomskonsulent: rodas berhane 073559 33 20 ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se
Ekonomiansv, volontärsamordn: Alfonso Aparicio 08505 780 04 alfonso.aparicio@sanktaeugenia.se
Expeditionsansvarig: paulina Sabir  08505 780 00 exp@sanktaeugenia.se
informatör, administratör: Elisabeth kvist  08505 780 00 elisabeth.kvist@sanktaeugenia.se
Fastighetsansvarig: Henrik Ström 08505 780 16 henrik.strom@sanktaeugenia.se

katolsk bokhandel  08611 34 35 kbh@katolskbokhandel.com 
café Eugenia  072392 78 68   
Josephinahemmet 0837 29 45 info@josephinahemmet.se 
kyrkogårdsförvaltningen: Janola Axelsson  08611 12 29  info@katolskakyrkogarden.se
Sjukhuspräst för stiftet: Fader Marcus künkel 070278 15 12 chn.kunkel@icrsp.org 

Församlingens swishnummer: 1231051507 
katastrof och utvecklingskontot: plusgiro 479 16 67  1


