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LEDarE  
Bud och förbud

 

JAG VAr NOG häpEN När JAG SÅG DE ÅTTA SkyLTArNA som delvis är för
sedda med ytterligare skriftliga anvisningar (se omslagsbilden). Vägen såg 
ganska vanlig ut men är det tydligen inte om man litar till skyltarnas budskap. 
Man får inte passera när det har snöat. Dessutom är vägen ojämn och full med 
gropar. Den är spärrad för cyklar, motorcyklar och lastbilar som överskrider en 
viss vikt. Man måste räkna med stenras och vägkanterna är lösa. Om man ändå 
vågar sig in på vägen med bil kan det hända att den slirar. Fordon får i alla fall 
inte vara bredare än 2,40 meter. Allt detta ska man alltså ta i beaktande när 
man svänger in på denna väg som ligger någonstans i Ligurien (Italien).

VAD häNDEr När MAN kONFrONTErAS MED ETT bESLuT som verkar ha 
så långtgående konsekvenser? Hur ska man förhålla sig om riskerna är så sto
ra? I vanliga fall kör man ju bara in på en väg som ser ut som alla andra och 
funderar inte mycket över alla möjliga situationer som kan inträffa. Men denna 
skog av skyltar får en att stanna upp. Vad gör man alltså i en sådan situation? 
Somliga kanske helt enkelt struntar i alla anvisningar och bara kör på. De som 
bor i trakten har vant sig vid dem och uppmärksammar dem inte längre. Dess
utom känner de vägen och behöver ingen upplysning om dess beskaffenhet. 
Andra lägger märke till det löjeväckande i antalet skyltar, skrattar åt dem och 
använder vägen ändå. Ytterligare andra kanske blir arga och tänker att de inte 
är dumbommar utan har erfarenhet av alla möjliga slags vägar. Kanhända att 
någon annan skräms så mycket av alla dessa varningar att han avstår från att 
använda vägen.
 Själv gick jag till fots och tyckte att relationen mellan vägens tillstånd 
och skyltarna var minst sagt oproportionerlig. Men  måste jag tillägga  jag 
kom inte från trakten och kände inte till vägens möjliga nycker. Jag saknade 
erfaren heten som den som satt upp skyltarna kanske hade. Ett stod dock klart 
för mig: övermåttet av varningar, hänvisningar och förbud förfelar sitt syfte. 
De hjälper en inte att undgå de risker som i själva verket kan finnas där. De 
många skyltarna kan till och med bli kontraproduktiva.

ibLAND hÖr MAN MäNNiSkOr kräVA NyA LAGAr Och FÖrOrDNiNGAr 
för att bemöta en situation som är oklar. Det kan handla om kryphål i olika regel
verk, t.ex. skattelagstiftningen, eller en ny situation som ännu inte är reglerad i 
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lagen. Visst ligger det mycket i det. Lagar och förordningar kan skapa klarhet och 
trygghet. De gör saken i bästa fall entydig för alla berörda. Och just det är me
ningen med alla lagar: de vill skydda något gott. I vårt fall ska bilisten på denna 
väg komma hel skinnad fram till sitt mål. Bud och förbud ska säkerställa att han 
uppnår just detta mål.

MEN kANSkE är DET iNGEN brA iDé ATT SkApA FÖr MÅNGA LAGAr. Vad 
händer om deras antal bara växer? Kanhända kollapsar hela systemet. Ty li  vet är 
helt enkelt för komplext. Det kan inte finnas lagar för alla tänkbara situationer. 
Ju fler bud och förbud jag uttalar desto större risk att de motsäger varandra. Då 
börjar de snillrika spela ut olika lagar mot varandra och hittar vägar att kringgå 
dem. Regelverket blir oenhetligt och motsägelsefullt. Dessutom kan människor
nas sinnelag förändra sig enligt mottot: om det inte finns ett uttryckligt förbud 
får jag göra som jag vill; då är allting tillåtet som inte direkt förbjuds. 
 Alldeles för många lagar kanske leder till ett slags bokstavstro som får 
människor att inte längre fråga efter lagens andemening. Omdömesförmågan 
kan i längden skadas av det. Det verkar som om lagstiftare ibland utgår ifrån 
att de berörda inte kan tänka själva eller handla ansvarsfullt om inte minsta 
lilla detalj gjuts i föreskrifter. Överreglerade system kan också leda till flykt 
från just dessa system till andra som är friare och inte kväver allt initiativ. Från 
det förbjudna utgår för somliga en attraktion. Tänk på den förbjudna frukten 
i paradiset. Adam och Eva dras just till den, som ville de pröva hur det är att 
gå över gränslinjen. Till syvende och sist kan alltför många lagar och regler 
urholka just det de vill skydda: det goda.

NEJ, JAG ViLL iNTE SJuNGA DEN FriA MArkNADENS LOV som om en osynlig 
hand (marknadens) skulle kunna ordna allting. Lagar och deras bud och förbud 
behövs för att ge rättssäkerhet och framför allt skydda de svagaste. De defi
nierar rättigheter och skyldigheter som ordnar det samhälleliga livet som utan 
dem inte skulle fungera. Ju mer komplext ett samhälle är desto mer regelverk 
behövs förmodligen för att tillgodose olika gruppers rättmätiga intressen. 
Dess utom måste lagstiftaren bevara de landvinningar som mänskligheten 
under historiens gång kommit fram till (t.ex. de grundläggande mänskliga rät
tigheterna) och skydda det som utgör grunden för mänskligt liv (t.ex. miljön).

bOrDE DÅ GuD iNTE hA uTTALAT FÖrbuDET MOT ATT äTA AV TräDET?  
Jo, naturligtvis. Förbudet var meningsfullt och skulle säkerställa att människan 
inte gjorde sig till alltings mått. Det jag efterlyser, istället för allt fler lagar, är 
attityden. Vi ska inte först och främst kräva ytterligare regler när en ny situa
tion inträffar eller när vi tror att någonting inte fungerar utan ”arbeta” med vår 
attityd. Vad menar jag med det?
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Kh DOMINIK TERSTRIEP S.J.

DEN iNrE iNSTäLLNiNGEN AVGÖr MyckET. Om jag vill komma oskadd fram 
till mitt resmål kör jag försiktigt och anpassar mig till förhållandena (t.ex. till 
vägen med gropar); jag kör så att säga situationsenligt. Om jag dessutom inte 
vill äventyra mitt och andras liv tar jag hänsyn till de andra trafikanterna. Och 
just den attityden måste formas och utvecklas, ibland tvärtemot människans 
spontana drift att bara se det egna intresset. 
 Egenintresset som måttstock är ganska kortsiktigt. Just nu är jag kanske i 
den starkare positionen. Men vad händer om jag någon gång är i den svagare 
och beroende av andras hänsyn? Då skulle jag önska att jag kunde lita på att de 
andra inte till varje pris genomdriver sina intressen. Därför är det så viktigt att 
från början utveckla en känsla för sammanhanget och det övergripande planet.

i MOrALFiLOSOFiN TALAr MAN OM DET ALLMäNNA bäSTA. Man måste med
ge att det är ett ganska allmänt kriterium. Men det ger oss ändå orientering. Vad 
det sedan betyder i detalj måste man framförhandla. Och det är inte helt lätt, som 
med alla teoretiska principer man vill konkretisera. Men riktningen är klar: mina 
göranden och låtanden berör inte bara mig själv; jag ska inte endast leva för mig 
eftersom människorna i alla avseenden är beroende av varandra.

hur VOrE DET OM pOLiTikEr Och MEDbOrGArE, kyrkans företrädare och de 
troende satsade mer på att utveckla attityder? Visserligen är det mer anspråks
fullt och kräver mer tid eftersom människan är långsam. Men det skulle skapa 
mer utrymme för kreativitet och mer frihet som fick människor att ”automa
tiskt” handla i enlighet med lagens syfte: att skydda något gott. Omdömesför
mågan, som är något av det viktigaste vi kan lära oss, skulle bli stärkt.
 ”Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus” (Fil 2:5), 
uppmuntrar Paulus de kristna i Filippi kring år 62. Han lyfter fram Jesu sin
nelag istället för lagar och föreskrifter. Sinnelaget går djupare än kunskap om 
lagar, det påverkar hela människan och får konsekvenser för hennes hand
lande. Kanske skulle man också kunna formulera det så här: ta ditt ansvar som 
en vuxen människa och kristen som allt mer vill bli präglad av Kristus. Då blir 
allting rätt, inte bara för dig utan för hela skapelsen.

Omslagsbilden: 
Vägskyltar	i	Ligurien,	Italien.	
Foto: Dominik Terstriep S.J.
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fördjupning

ATT bLi ViGD TiLL präST ser jag framförallt som en fullkomning av min kallelse 
som ordens man och jesuit. Inte så att jag som person på nå   got sätt skulle vara full
komnad eller bli perfekt. Prästvigningen är som alla sakrament en helt oför tjänt gåva 
av nåd, en särskild gemenskap med Gud att ge vidare av. Men som präst kan jag 
låta min person tas i bruk av Jesus Kristus för att tjäna Kyrkan och världen för den 
kristna pilgrimsfärdens båda grundläggande förutsättningar: riktningen och näringen.

SOM kriSTNA är Vi ALLA kALLADE att leva i Kristi efterföljd, dvs att låta 
hans sätt att vara, tänka och handla prägla våra livsval och livssituationer. 
Detta är att ge sig av på en resa, en väg, av Kristusprägling och därmed mot 
det egna fullkomnandet som människa.

ATT LEVA SOM OrDENSMAN ELLEr OrDENSkViNNA, dvs att vandra den 
vägen med ordenslöftena fattigdom, kyskhet och lydnad, är att låta Gud ta hela 
det egna jaget i anspråk som ett av sina vägmärken, som en skylt som anger 
riktningen. I solidaritet med de nödlidande. Som ett kontrakulturellt tecken på 
den totala befrielse från jaget som vi är inbjudna att få leva i himlen. Och för att 
inrikta all personlig energi och kraft efter Guds vilja. Prästämbetet blir tillhanda
hållandet av kosten som ger näring och kraft för färden. I form av den nåd som 
sakramenten förmedlar. Och i form av förklaringen av tron genom Guds levande 
ord i Kyrkans tradition, vilken därmed aldrig blir beroende av subjektiva tolk
ningar, de mäktigas vilja eller världsliga opinioner. När jag som jesuit blir vigd 
till präst ställer jag mig under denna dubbla tjänst, för riktningen och näringen, 
som materialiserar viljan att hjälpa själar till omvändelse och frälsning. Den vilja 
som drev S:t Ignatius av Loyola och hans följeslagare att grunda Jesu Sällskap.

”han skall bli större och jag mindre”

Den sista måltiden. Duccio di Buoninsegna (1255-1319). Wikiart/Public Domain
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EN AV DE EVANGELiEbEräTTELSEr SOM JAG MEST AV ALLT hAr uppSkATTAT att 
kontemplera över relaterat till prästkallelsen är den om brödundret. Att leva mig in i 
apostlarnas uppgift att först bära fram brödet för Jesu välsignelse och därefter på hans 
uppdrag dela ut det så att det mirakulöst räcker åt alla som vill ha (och blir över!), utan 
att egentligen fullt kunna förstå hur allt gick till, annat än att det i alla fall inte hängde 
på dem. Den inlevelsen har gett mig en fridfull insikt om vad prästämbetet handlar om: 
Att vara ett verktyg åt honom som ger sig själv så ofta och åt så många som vill ta emot 
honom som han är (och inte som vi skulle vilja att han var). Att vara en av många som 
tar vid när han har gjort ”det stora jobbet”, men på vilken detta jobb inte hänger; en 
liten länk i en lång kedja. Eller för att tala med Johannes Döparen: att själv bli mindre 
för att han, genom det jag uträttar efter min kallelse och förmåga, ska kunna bli större.

Du SOM LäSArE MÅSTE TrO MiG när jag säger att detta inte är något försök 
att verka fromt ödmjuk, utan en stor och glädjefylld förtröstan. För det är den 
person, med den uppgift och den tjänst för hans rike, som Gud hade tänkt att jag 
skulle växa in i och alltmer bli. Min bön är att det ska bära frukt för andra. För 
då bär det frukt för Guds rike. Och därmed också för mig.
THOMAS IDERGARD S.J. 
Jesuit	och	diakon	som	den	30/9	vigs	till	präst	i	S:ta	Eugenia	kyrka,	för	att	sedan	verka	som	kaplan	i	församlingen	(se	s	.14.)

Eugeniadagens kollekt 
Vi återvänder till romerna i Rumänien
Minns ni projektet Elijah? Det var dit vi sände vår påskkollekt 2016. I tre romska 
byar leder pater Georg Sporschill S.J. arbetet med att lägga grunden till framtidstro 
och självtillit hos gamla och unga. Romerna är den största, mest utstötta minorite
ten i världen. Pater Georg tackade oss i ett brev och skrev: "Kära vänner, ni räddar 
vårt projekt. Tack vare er kan vi ta emot fler barn och bygga hus åt de allra fatti
gaste. Gud välsigne er, era hem och dem som ni är satta att värna."
 I Elijas informationsblad står det så mycket mer. Det finns tillgång till en 
läkar station, skola och yrkesutbild
ning. Färdigutbildade tjänar sitt eget 
livsuppe hälle genom att baka, väva, 
odla grönsaker, reparera möbler och 
mycket annat. Barnen får mat, kläder 
och läxhjälp.
 Den romska kulturen bärs fram 
genom musiken. Därför satsar projekt 
Elija speciellt på just den. Den ger 
glädje och förenar generationerna i 
stoltheten över att vara just romer.
VIbEKE	boUchETTE, Katastrofkontot  Trädgårdsodlingen:	Årets	första	rädisor
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rapporter

Elisabetföreningen finns ej mer. Den avveck
lades och upphörde i juni i år. Grundad 1887, 
med biskopens tillstånd, för att i den Heliga  
Elisabets anda hjälpa de nödlidande. Då hjälp
te staden endast de ”rätta” fattiga med sin fat
tigvård. Föreningens medlemmar tog hand om 
sina skyddslingar och rapporterade om insatser 
och behov. Man hade eget förråd med mat, 
klä der och skolmaterial mm, men stödde också 
ekonomiskt t ex för hyra och kolonivistelse. 
Un der krigsåren tog man särskilt hand om 
flyktingar och gav dem kontanter och kläder. 
Sedan tog staten över ansvaret för allt detta 
och man kom att samlas mera för att lyssna på 
föredrag, dricka kaffe och tillsammans äta en 
smörgås. Man började hålla i kyrkkaffet och ansvara för basarer. Men när de 
växte i omfattning tog församlingen över. Kvar finns Elisabetstandaret och ett 
samhälle där karitativt arbete åter gör sig behövt.
TEXT: JOZEF SAERS

Texten	är	huvudsakligen	baserad	på	Gun	Wanders	skrift	Elisabetföreningen i S:ta Eugenia församling 100 år 1887-1987. 
Glimtar från en hundraårig föreningshistoria. 

S:ta Elisabet, skulptur placerad i Övre salen.

Elisabetföreningen upplöst

kristi lekamensprocession  18/6.

Sommaren i bild ...
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rainer carls S.J. firade	sitt	50-årsjubileum	som	präst	29/7	med	 
tacksägelsemässa	och	agape-måltid	i	S:ta	Ragnhilds	kapellförsamling.	

S:ta Eugenia ungdomskör i polen.  Den 3-8/8 besökte kören 
till		sammans	med	sin	kör	ledare	Ulf	Samuelsson	och	kyrkoherde	Dominik	Terstriep	den	polska	sta-

den	Poznán.		De	sjöng	bl.	a.	i	Polens	äldsta	domkyrka,	Poznáns	katedral,	och	hos	jesuiterna	i	samma	stad.	

kardinal Anders Arbore lius, vår biskop, hyllades	efter	konsistoriet	i	Rom	28/6	av	ungdomar	
från	S:ta	Eugenia.	

Foto: Belinda Bremler
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Högtider och speciella gudstjänster under hösten

information

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

17/9, söndag – Eugeniadagen, patronatshögtid.   
St. Eugenia, the Patron Saint of the Parish. Mass at 18.

30/9, lördag – Prästvigning i S:ta Eugenia. Thomas Idergard S.J., Mikael Schink S.J. 
vigs av kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholm. Kl 15. Alla hjärtligt välkomna!  

1/10 – 26:e söndagen under året. Primismässa* för Thomas Idergard S.J. i S:ta Eu-
genia	och	för	Mikael	Schink	S.J.	i	S:t	Lars	i	Uppsala.	båda	mässorna	börjar	kl	11.

7/10, lördag – S:ta Birgitta, Sveriges	och	Europas	skyddspatron,	högtid. Högmässa kl 9.30.

8/10 – 27:e söndagen under året. Insamling	av	mat	och	hygienartiklar	i	alla	mässor. 
27th Sunday of ordinary time. collection	of	food	and	toilet	requisites	for	the	poor	
in the Mass at 18.  

1/11, onsdag – alla Helgons dag, högtid (se annons för Allhelgonahelgen s 19).  
all Saints' day (see separate ad on p 19).  

2/11, torsdag – alla Själars dag (se annons för Allhelgonahelgen s
 
19). 

all Souls' day (see separate ad on p 19).
 

5/11 – 31:a söndagen under året.	Andakt	på	Katolska	kyrkogården	kl	14	(se	annons	s	19).	 

9/11, torsdag – Lateranbasilikans invigningsdag, fest. Mässor kl 7.30, 12, 18.  

26/11, söndag – Kristus Konungens dag. Kyrkoårets	sista	dag.	Kardinal	Anders	
Arborelius, biskop av Stockholm, är huvudcelebrant i 11-mässan.  
Christ the King Sunday. The	last	day	of	the	liturgical	year.	Mass	at	18. 

2/12, lördag – första vespern för 1:a söndagen i advent. Klockslag meddelas senare.  

3/12 – 1:a söndagen i advent. 
first Sunday of advent.  

8/12, fredag – Jungfru marias utkorelse och fullkomliga renhet, högtid. Mässa kl 
7.30, högmässa 18.

*Första	mässan	en	nyvigd	präst	firar.

Ordinarie gudstjänsttider: Se	s	2	samt,	mer	utförligt,	Veckobladet..
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Personalförä ndringa r . . . 

Abba Asfaha  
kidanemariam 
STAFETTpiNNEN räckS 
ViDArE. Efter 25 år överläm-
nar Abba Asfaha Kidanema-
riam ansvaret för de katolska 
eritreanerna och etiopierna 
i Sverige till Abba Uqbama-
riam Tesfamariam. Så länge 
har denna mission funnits 
i vårt stift och så länge har 
mässan enligt Gheez-riten 
firats i S:ta Eugenia kyrka, 
varje söndag kl 14.

i År kAN AbbA ASFAhA 
fira sitt 50-årsjubileum som 
präst. Han föddes 1939 i 
Ashera nära biskopsstaden 
Keren i Eritrea och gick på 
prästseminariet i Asmara 
1958-61. Därefter fortsatte 
han studierna i Rom där han 
också prästvigdes 1967. Ytter-

ligare teologiska studier följde, varvade med själavård i Tyskland och Italien. År 
1979 återvände han till Eritrea. Perioden 1982-89 var han kyrkoherde, dekan och 
Caritas-ledare i Keren. Återhämtad efter en stor operation 1992 sändes han som 
själasörjare till sina många katolska landsmän i Sverige, och även i Norge.

AbbA ASFAhA hAr DubbELT MEDbOrGArSkAp, vilket kan ses betecknande 
för hur han arbetat i Sverige. Å ena sidan ett starkt engagement för att erbjuda 
de troende, fördelade på Stockholm och 30-talet församlingar i övriga Sverige, 
ett andligt hem i sitt nya land; att bevara deras språk och kultur och att föra 
de kristna traditionerna vidare till nästa generation. Å andra sidan vikten av 
integration i den multikulturella Katolska kyrkan i Sverige. Abba Asfaha har 

Forts. längst ner på nästa s
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Marianne  
Lenefors 
DEN 30 SEpTEMbEr 
blir Marianne Lene-
fors sista arbetsdag 
som anställd medar-
betare i S:ta Eugenia. 
Sedan blir hon pen-
sionär. 

MAriANNE hAr uN
DEr TVÅ pEriODEr 
varit verksam i 
för    sam lingen. Åren 
2007-2009 vikarierade 
hon som sakristan (deltid). När församlingen 2010 utlyste en heltidstjänst för 
en volontärsamordnare sökte och fick hon tjänsten. 

S:TA EuGENiA hAr SEDAN LäNGE präGLATS av många volontärers generösa 
engagemang. Det är ett särdrag som medlemmarna i pastoral- och ekonomirå-
den samt mina företrädare och jag velat värna om. För att stärka och koordine-
ra volontärarbetet anställdes Marianne. Hon har tagit hand om dem som velat 
engagera sig, hjälpt dem att hitta rätt, lärt upp dem och förmedlat kontakter till 

alltid uppmanat föräldrarna att låta barnen gå i undervisning och mässa i sina 
hemförsamlingar. Resultatet av detta kan ses tydligt, inte minst i S:ta Eugenias 
ungdoms och ministrantgrupper. 

hur kAN MAN bESkriVA AbbA ASFAhA? Personer i hans omgivning vittnar 
om hans många positiva egenskaper: ivrig själasörjare, vänlig, hjälpsam, from, 
an språkslös, humoristisk. Och hans arbetsinsats har varit enorm - senaste se-
mestern var 2003!
 Nu får abba Asfaha ta det lite lugnare. Han bor kvar på Drachmannsgatan i 
Bromma och vi kommer att kunna möta honom i S:ta Ragnhilds kapell eller i 
torsdagens morgonmässa i S:ta Eugenia. 

TExT	och	FoTo:	KLAUS	DIETz	S.J.

Forts. från föregående s:

Forts. på nästa s
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grupper. Vill eller kan du engagera dig i sakristian eller i Team Eugenia, som 
kyrkvärd eller lektor? Kan du tänka dig tvätta kläder åt fattiga eller finnas till 
hands när uteliggare duschar? Vill du vara med i ett av kyrkkaffeteamen? Hur 
går det med ditt arbete? Är du nöjd? Behöver du stöd? Är det kanske dags att 
avsluta ditt engagemang? 
 Frågor av det här slaget har varit vardagsmat för Marianne. Frågor som kräver 
mänsklig kompetens, fingertoppskänsla och kunskap om församlingslivet. Ma-
rianne har under alla år visat att hon i högsta grad besitter dessa egenskaper. Jag 
uppskattar mycket hennes diskreta och öppna sätt att bemöta människor, hennes 
lojalitet, hennes vaksamhet för människors och församlingens behov. Hon har 
inte heller dragit sig för att konfronteras med känsliga problem eller konflikter.

EN ANNAN SiDA hOS MAriANNE som de som inte känner henne så bra, kanske 
inte har sett, är hennes andliga djup. Det blev för mig tydligt bl.a. i samband med 
sakristian och alla volontärer som hon där haft huvudansvaret för. Jag märkte att 
Marianne gjorde sin tjänst av kärlek till Gud och sin nästa. Tron gav henne kraft 
att klara av ett krävande arbete. Och jag anar att denna tro också fördjupats i och 
med att hon verkat så nära ”helgedomen”. Mariannes glädje över saker och ting 
som blir vackra är smittande.

FÖrSAMLiNGENS ANSTäLLDA Och FriViLLiGA medarbetare och jag själv har 
upplevt Marianne som plikttrogen, pålitlig och kollegial. Vi kommer att sakna 
inte bara hennes yrkesmässiga kompetens utan också hennes humor och skratt, 
hennes uppmärksamhet, kreativitet och allvar.
 Från och med oktober blir det mer tid för barnbarn och resor till klostret Ma ria
vall och det som hittills inte rymts i Mariannes vardag. Å församlingens vägnar vill 
jag uttrycka min stora tacksamhet för Marianne Lenefors och hennes stora insats 
för S:ta Eugenia. Jag önskar henne Guds rika välsignelse, hälsa och livsglädje.

Kh DOMINIK TERSTRIEP S.J.

FOTO: KLAuS DIETZ S.J.

PS:	henrik	Ström	tar	över	uppgiften	som	volontärsamordnare,	syster	Rose	och	syster	Vero-
nica huvudansvaret för sakristian.

Forts. från föregående s:
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Thomas idergard S.J. kommer 
lördag 30/9 att prästvigas tillsammans med 
Mikael Schink S.J. i S:ta Eugenia kyrka 
av kardinal Anders Arborelius (se vidare 
kalendariet s 10). Thomas kommer sedan 
att tjänstgöra i S:ta Eugenia församling. 
Här nedan ger han en kort presentation av 
sig själv och sin bakgrund:
 Född 1969 i Arvidsjaur, uppvuxen i 
Skellefteå i ett frikyrkligt hem. Konfirme
rades i Svenska kyrkan. Blev i gymnasiet 

politiskt engagerad. Flyttade efter studier i sociologi och statsvetenskap vid 
Umeå universitet till Stockholm 1992 och ägnade där flera år åt politiskt heltids
arbete, bl a som talskrivare åt näringsministern och som förbundsordförande i 
Moderata ungdomsförbundet. Gick därefter över till prbranschen och verkade 
omväxlande som konsult, med olika ledaruppgifter och som fristående opinions
bildare. 
 Efter många år borta från den aktiva tron ledde en process av sökande och 
omvändelse tillbaka till Kristus, till den Katolska kyrkan och konversion 2009. 
Frågan om en andlig kallelse hade då väckts och ledde efter stegvisa förbere
delser, bl a innefattande en kandidatexamen i filosofi vid Newmaninstitutet, till 
inträde i Jesu Sällskap 2012: som novis i Tyskland 201214, avgivande av första 
ordenslöften 2014 samt därefter teologistudier i London 201417 med diakon
vigning i februari. Sedan juni på plats i Stockholm och S:ta Eugenia för att efter 
prästvigningen verka som kaplan i församlingen.
Läs	också	Thomas	betraktelse	över	prästvigningen	och	prästämbetet,	”Han skall bli större och jag mindre” ,  s 6.

Marc-Stephan Giese S.J. reser till 
Bo livia i januari för att under ett halvårs 
tid göra sitt tertiat. Detta innebär det sista 
avsnittet i jesuiternas utbildning. Efter flera 
år i Jesu Sällskap ser man tillbaka, förnyar 
sitt engagemang, fördjupar sina kunskaper 
om jesuitorden, gör återigen de 30 dagarnas 
Andliga övningar och förbereder sig inför 
de slutgiltiga löftena. Men redan i november 
lämnar pater MarcStephan Stockholm. Han 
ska tillbringa två månader i Libanon med bl.a. 

språkstudier i arabiska. Vi önskar honom den Helige Andes inspiration under denna 
viktiga tid. Och vi tackar honom för alla hans insatser, framför allt för ungdomarna!
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Joakim breding heter vår an
dre nye diakon. Han ska praktisera 
i församlingen under året. Joakim 
är född och uppvuxen i Göteborg 
och studerade först måleri och 
teckning, därefter teologi vid Göte
borgs universitet. Planerna på att 
bli svensk kyrklig präst ändrades 
i och med att han 2007 konver
terade till Katolska kyrkan. Fem 
år senare, 2012, började han på 
prästseminariet.
 I sitt beslut att konvertera var Joakim påverkad av både umgängeskretsen och 
av klosterbesök, andlig litteratur etc. ”Katolska kyrkans djupa andliga tradition, 
faktiska och inklusiva enhet, samt hennes trogna och sunda bibelsyn lockade 
mig och jag kom till tro på att den kyrka jag ville ge mitt liv var den Katolska 
kyrkan”, säger Joakim. 
 Han har fortfarande ett stort intresse för konst, och även fotboll som han 
utövade i yngre år. Till stor glädje för de engelska vännerna på kollegiet i Rom 
följer Joa kim fortfarande Manchester Uniteds matcher. 

Elisabeth Schwake kommer från Rembling
hausen, ett litet samhälle i Sauerland i västra 
Tyskland. Från sep tember och sex månader 
framåt ska hon praktisera i S:ta Eugenia. Elisa
beth är 19 år gammal och tog studenten i våras 
vid ett gymnasium i benediktinordens regi. Hon 
är sedan tidigare van vid kyrkligt arbete, särskilt 
bland barn och unga.  
 Innan de planerade juridikstudierna tar vid 
vill Elisabeth pröva på ideellt arbete i ett annat 
land. Att systern Katharina var i Sverige 2012 har 
också varit en inspirationskälla. Elisabeth intres
serar sig för hur det är att vara ung och katolik i Sverige, betydelsen av ideellt ar
bete i kyrkan och hur flyktingkrisen har påverkat situationen i Sverige. Dessa, och 
många andra frågor ser hon fram emot att få svar på under sin vistelse i Stock
holm  genom att med liv och lust engagera sig i församlingsarbetet. Elisabeth är 
också musikalisk, har sjungit i kör och spelat piano under åtskilliga år, något som 
hon gärna vill utöva under tiden i Sveirge.
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Första heliga kommunion. undervisningen 
börjar i klass 2 med förberedelse  för barnens 
Första heliga kom  muni on i slu tet av klass 3. 
undervisningen fortsätter sedan i klass 4, 5, 7, 8 
och 9.  
konfirmation. Förberedelsen inför Konfirma-
tionens	sakrament	tar	två	år	med	början	i	klass	
8. Konfirmation i klass 9.  
Lör dagar kl 10-13 träffas alla klasser (se sche-
mat nedan).  
Gemensam mässa kl 12.15 för alla barn och 
föräldrar.   
Samtalsgrupp för för äld rar till barn i klass 2-5 
medan barnen har undervisning. 

Mer information om trosundervisningen: 
Klass	2-5	•	diakon	Stefan	Nordström	50578008,	stefan.nordstrom@sanktaeugenia.se 
Klass	7,	konfirmander	8-9	•	pater	Marc-Stephan	Giese	50578006,	info@universitychaplain.se

kLASS 7, 
kONFirMANDEr 8, 9

kLASS 25

26/8 2/9

9/9 16/9

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

7/10 14/10

21/10 11/11

18/11 25/11

2/12  Adventsmarknad! Ingen undervisning 9/12

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

höstlovsläger 2017 - Helgonens Halloween!
30 /10 - 2/11
kom till Marielund på höstlovsläger med tema helgonens halloween

kostnad:	400	kr	•	Åldersgräns:	Klass	6-8	•	Sista anmälningsdag: 9/10
Anmäl dig till ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se och skriv ditt namn, 
person nummer och eventuella allergier!

Lägret avslutas med en maskeradfest, bästa utklädnaden vinner!

Trosundervisning  för barn och ungdomar
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Äktenskapsförberedelse • Preparation for marriage 
kontakta en	präst	eller	diakon	minst	två	må		na	der	före	bröllopet.	 
Please contact a priest or a deacon at least two months before the wedding date. 

Dopförberedelse • Preparation for Baptism  
kurs på svenska kl 19 i biblioteket:	Tisdag	5/9;		tisdag	10/10;		måndag	6/11;		måndag	4/12.		
Anmälan till pastorsexpeditionen. Kontakta sedan en präst eller diakon för att boka in dopet. 
Please register with the Parish Office for a short course. Sunday at 16-17.30 in the 
Library: 17/9, 22/10, 26/11, 10/12, 21/1. 

Musik

körer i S:ta Eugenia. 
•	Barnkören. Flickor	och	pojkar	9-14	år.	 
•	Kyrkokören. Vuxna	i	alla	stämmor,	ca	25	st.       Ledare: Anne Maj Samuelsson

• Ungdomskören.	15	år	och	uppåt,	ca	25	st.	Sångintresserade	i	alla	stämmor	sökes.	 
•	Vokalensemblen. God	körvana,	förmåga	att	läsa	noter.	En	tenor	och	en	bas	sökes.  
   Ledare: ulf Samuelsson

• Gregorianska scholan (damröster).  Ledare: Espen Myklebust Olsen

Telefonnummer	och	mailadresser	till	körledarna	finns	på	tidningens	baksida.

När detta skrivs är jag just hemkommen efter en mycket lyckad körturné med 
församlingens ungdomskör. På annan plats i detta nummer kan du läsa om vår 
körresa till den vackra polska staden Poznán.
 Ungdomskören har redan börjat repetera på en av höstens höjdpunkter, näm
ligen konserten onsdagen den 8/11då vi framför Duruflés Requiem efter kvälls
mässan. En annan höjdpunkt för ungdomskören är förstås 30/9 då de sjunger vid 
prästvigningen i S:ta Eugenia kyrka.
 Onsdag 22/11framförs två ”Magnificat” i vår kyrka, det ena av SvenDavid 
Sandström och det andra av Johann Sebastian Bach. Musicerar gör S:ta Eugenia 
Vokalensemble tillsammans med Stockholms Bachsällskap.
 Serien med Bachs och Mendelssohns orgelsonater avslutas under hösten med de tre 
sista konserterna. Det blir i anslutning till högmässan söndagarna 3/9, 29/10 och 26/11. 
uLF SAMuELSSON, kyrkomusiker
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Katolskt forum  

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

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

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

ignatius och hans andliga övningar	(termin	1	av	4).	R	carls	S.J.	Start	6/9.	biblioteket	kl	19.	200	kr.	

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

Volontärarbete inom hospicevård (termin 1 av 2). S Eikanger. Start 21/9. Konferensrummet 
kl 19. 200 kr.

Samtal om dagens evangelium. K Dietz S.J. Start 14/9.	biblioteket	kl	11-11.45.	Det	går	bra	att	
delta vid enstaka tillfällen.

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

ViDGADE VyEr: kurser på dagtid för seniorer och daglediga.	bl.	a.	skapande,	sång,	språk,	
historia samt baskunskaper i mobil/läsplatta/dator. Mer info och anmälan: www.folkhögskola.
nu , katolsktforum@sanktaeugenia.se , 08-50578023 (Sofia Rosshagen). Avgift: 500 kr oavsett 
hur	många	kurser	man	går.

Forum Filmklubben.	Filmer	i	urval	av	Thomas	Nordlöf,	dj,	poet	och	psykolog.	Lördagarna:	2/9	
(Obs! i Biblioteket), 7/10, 4/11, 16/12. Stora salen kl 18.15. Förfilm ca 17.15. Info inför varje tillfälle. 

catholic university chaplaincy (cuc) Stockholm. For information see page 21..

ÖVriGT prOGrAM (i samarbete med studieförbundet Bilda):
7/9: Teresa av Avila - en helhjärtad kvinna. i serien kvinnliga kyrkolärare. Fil dr Ingrid 
Lind	ström	Leo	inleder.	biblioteket/Stora	salen	kl	19.	Samarr	med	VÄKS	(Vi	är	kyrka	Sverige).

11/9: kyrkornas hemligheter (1:a	samtalet	av	3.	Övriga:	9/10,	20/11).	Utifrån	boken	Kyrkornas hem-
ligheter. Stockholm (2017). Thomas Magnusson (redaktör) och Dominik Terstriep S.J. Biblioteket kl 19. 

15/9: Vernissage: Alevitisk folkkultur - Nurel Ays handarbete. Solmaz Yilmaz berättar om alevi-
terna	,	en	förtryckt	religiös	minoritet	i	Turkiet.	Traditionella	sånger	framförs.	Även	ikoner	av	Lennart	
Asp	visas.	Kl	19.	Utställningen	pågår	till	29/9.	

3/10: Vernissage: Samarierna från Marchova. I samarbete med Polska ambassaden. 

26/10: på spaning efter dödens varelser.	Föredrag	och	samtal	med	Philip	Decroy,	religionshistori-
ker specialiserad i thanatologi (studiet av döden och av ondska). Stora salen kl 19.
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S:ta Ragnhilds kapellförsamling Bromma

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

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

Mässfirande, Eukaristisk tillbedjan, bikt se sid 2. Obs! fr.o.m. 3/9 firas 
återigen två mässor på söndagen, familjemässa kl 9.30 och högmässa kl 11.

kyrkkaffe serveras i Allmänningen efter båda söndagsmässorna  om 
frivilliga anmäler sig för att hjälpa till. Kaffe behållningen går till Kun
kujangprojektet för skolor och barn i Gambia. 
 rosenkrans onsdag efter kvällsmässan, övriga vardagar kl 16. 
Trosundervisning för låg och mellanstadiebarn efter söndagens 
9.30mässa och kyrkkaffet. Höstens tillfällen: 3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 

12/11, 26/11, 10/12. Nya barn anmäles till Elisabet Degen 08375354 eller direkt (hon 
spelar orgel i mässorna). 

bibelcirkel om Markusevangeliet. Måndag kl 18.4520.15: 4/9, 18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 
13/11, 27/11, 11/12.  från och med 4/9. Val fritt att komma alla eller enstaka gånger.

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

Varmt välkommen till verksamheten vid S:ta Ragnhilds kapell och Josephinahemmet!.

Allhelgonahelgen/all Saints

Onsdag 1/11  
Alla helgons dag / all Saints’ Day.  Mässa kl 7.30, högmässa 18 

Torsdag 2/11  
Alla Själars dag / all Souls’ Day. Mässor kl 7.30, 12, högmässa med ljusliturgi 18. 

Söndag 5/11 
Andakt på katolska kyrkogården kl 14  
Norra begravningsplatsen, Haga, grind 6.  
buss	515	till	Linvävartorpet	eller	gångavstånd	från	Karolinska	sjukhuset.

Öppen samtalsgrupp för frånskilda och separerade. Följande	månda-
gar	efter	sommaruppehållet:	4/9,	2/10,	6/11,	4/12,	28/12	.	Samling	på	kyrktorget	kl	19.
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Etio-Eritreanska missionen
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cuc – catholic university chaplaincy. An open group of 
students	and	young	adults	from	around	the	world.	Discussions,	
sharing	and	social	time	at	cUc	Sunday	after	Mass	in	English	in	
the	café	Eugenia.	Twice	a	month	“Theology	on	Tap”	at	different	
venues.	More	information	at	our	fb-group	“catholic	Students	in	
Stockholm”.

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

English catechism. From	pre-communion to	confirmation	classes	holds	every 
Sun		day	at	16-17.30.	For	Information:	Sr	Veronica	osuji		sr.veronica@sanktaeugenia.se

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

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

collection of Food for	the	poor	and	homeless	of	Stockholm.	Four	times	a	year,	we	are	
all invited to present sustainable food products such as rice, canned food, oil, du ring the 
offertory	at	Mass.	The	subsequent	occasions	are	8/10 • 17/12. 2018: 11/3 • 13/5.13/5

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

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

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

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

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

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

Sing in a Choir! 
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Ur våra kyrkböcker
Genom dopets sakrament har i Kyrkans gemenskap upptagits:

Louis PETTERSSON
Rafa HOMEM
Temar PETROS
OlivIa KAIB
Brian KUPIDURA
Jennifer MAALOUF
Zacarias HERNANDEZ
Nadi GEBREKUDUS
Ingrid PLEVNIK
Viktor DAHL
Mia OKOLIE
Maximilian GAJDAMOWICZ
Lovisa SÖDERLIND
Michael SKIBINSKI
Neil PRAJAPATI
Alex BIYA
Erik OLEJKO
Matilde SALMONSSON
Nelson JANZON
Leo BOROWSKI

Stefan GORKA
Gelila SURAFIEL
Natalie AHNLUND
Alexander WERLEIGH
Leo TOTH
Joshua BUGTONG LÖCKERT
Wilhelmina BLOM
Esey TEKLE
Angelina MATTA
Daniella SANDSTIG
Alicia GONZALEz
Tore GUSTAFSSON
Olivia KAHAPOLARACHI
Simon TESFALDET
Noor ROFAEL
Aleng NOKRACH 
Elliot BLATT 
Marcus BOYA 
Josef CARLFJORD 
Heidi KAHLBOM

Ilyas PANGHULAN EL GHOUCH
Novalie SLEWA
Silvana ZERU
Marcus DALMAN
Sebastian THALMANN
Henry SELLGREN
Lionel AL AYLO
Liliana KIDANE
Eliana GEZEHEY
Kadmiel KETEMA
Elshaddai KAKSAY
Philip SPASIC
Alice FRANK
Almudena FIGUEROA VILLACREZ
Charlie HOLMGAARD
Mathilde GRIMNELL
Anderi MIHAI
Gregorio RIA
Julian WAMBUGU
Lisa ARNOLD

Herre, gör dem genom dopet till dina trogna lärjungar!

Genom äktenskapets sakrament har förenats:

Anna Maria KARAWAJCZYK & Andreas HANSSON
Zina KAKOZ & Eiffel YOUSIF
Zoka ARTIN & Mousa MSTRIH
Luma BASHIR MATTI & Raad SIBON
Maria JOERGENSEN & Curt Ivan SUNDSTRÖM

Dehab TESFAGABER & Abraham GEBREBI
Nadia SANDBERG & Dan CASADO
Olivia KOLO & Niklas Edvinsson ALMQVIST
Mery TEWOLDE & Daniel ZEKARIAS
Priscilla LANTTO & David DUFWEKE

Må de återspegla Guds kärlek till människorna!

Herre, låt ditt eviga ljus lysa över dem!

i Kyrkans fulla gemenskap har upptagits:

Johan HELTNE HOLMSTRÖM
Sofia HOLMGAARD
Gunilla HOLMGREN HULTMAN
Jenny JOHANSSON
Ulf KARPESTAM
Andreas LORENIUS
Jesper NEVE
IngMarie NEVE
Sophie SNELLMAN
Maria SVENSSON
Ivika VALGMA SUNDIN

Göran VON KNORRING
Karl Olof ANDERSSON
Samuel AHNLUND
Malin ALMQVIST KLAESSON
Hans ANDERSSON
Eva BERGSTRÖM
Åsa BROOMÉ
Cathryn CLAESSON
Mats FRISK
Johan HAGEL
Ulf HANSSON
Maria VON DER HEIDE
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Brigitte MÜLLER, 86 
Claudia O’GORMAN, 39 
Jan Michele STENBORG, 75 
Karin WIKINGCLAESSEN, 96
Liselotte WERNER, 96
Margaretha NILSSON, 79 
Werner SCHADEN, 74 
Edmond LOPEZ MARTINEZ, 4 

Francisco DAVILA MONROY, 77 
Franz HINTERMEIER, 72 
Bernt KARLSSON, 85 
Adela K. ANDERSSON, 78 
Vernon MAURIS, 78 
Feliks PONIKIEWSKI, 97 
Ferdinand SANTIAGO, 49 
Omar SILVA RIOS, 62 

George WAIGANJO, 73 
Izabella WASIELEWSKA, 90 
Andreas VERVER, 86 
Anders Z. DE CHO LEWA, 86 
Justine MPUNGOMPAGI, 57 
Vicko Lise DRAGOJEVIC, 86 
Lilla syster Nöele SIMON, 87 

Våra avlidna:

ADVENTSMArkNAD!  Lördag 2/12 kl 10.30-17
behållningen går	till	utsatta	kvinnor.	Ytterligare	detaljer	meddelas	senare.
under marknadsdagen finns konserter, servering, försäljning, Solrosornas handar-
beten, tombola, glögg, varmkorv m m.
Vill du skänka något till	försäljningen?	Vi	tar	emot	begagnat	av	bra	kvalitet	och	själv-
klart	helt	och	rent	samt	nya	saker.	Även	sylt,	saft,	matbröd,	kaffebröd	och	kakor.	
Kom	ihåg	innehållsförteckning	för	alla	matvaror.	Kontakta	basarkommittén	om	du	
behöver	hjälp	med	infrysning,	förvaring	eller	transporter.
ObS! i år tar vi EJ emot kläder,	skor,	elprylar,	sportsaker,	köksgrejor,	tavlor	eller	böcker.
beträffande personalfrågan kommer	vi	att	ta	kontakt	med	er	som	hjälpt	till	tidigare.	Är	
du	ny	och	vill	hjälpa	till,	kontakta	basarkommittén	eller	Vera	Rauf	.

Vi	ser	fram	emot	en	trevlig	lördag	dagen	före	första	advent	och	
hoppas	på	stor	uppslutning	och	engagemang.
basarkommittén	-	Vera	Rauf	-	telefon 0768-34 86 71

boka redan nu!

Mässa i kapellet på katolska kyrkogården/catholic cemetery kl 15:  
Torsdag 28/9, fredag 27/10, tisdag 28/11, torsdag 28/12. 2018:	Måndag	29/1,	ons-
dag	28/2,	onsdag	28/3,	fredag	27/4,	måndag	28/5.	Norra	be	gravningsplatsen,	haga,	
grind	6.	buss	515	till	Linvävartorpet	eller	gångavstånd	från	Karolinska	sjukhuset.

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

Tideböner i S:ta Eugenia.  
Vesper: varje onsdag kl 17.30  
Completorium: 	första	fredagen	i	måna-
den kl 20.45 

Även	vid	andra	tillfällen	kan	tideböner	förekomma	
och	annonseras	då	bl.a.	i	Veckobladet.	 

Matinsamling till fattiga och hemlösa i Stockholm. Fyra	söndagar	om	
året	in	bjuds	alla	att	under	offertoriet	i	samtliga	mässor	bära	fram	hållbar	mat	och	
även hygienartiklar. Kommande tillfällen: 8/10 • 17/12 • 2018: 11/3 • 13/5
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POSTTIDNING         B

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

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

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

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

kyrkoherde pater Dominik Terstriep 505 780 07 kyrkoherde@sanktaeugenia.se
pater Marc-Stephan Giese 505 780 06 info@universitychaplain.se
pater Josef höfner  073-800 51 23 josef.hofner@sanktaeugenia.se   
pater klaus Dietz  505 780 10 klaus.dietz@sanktaeugenia.se
pater rainer carls 37 21 66 pater.carls@gmail.com
pater peter Fresman - p.fresman@swipnet.se
Diakon Stefan Nordström  505 780 08 stefan.nordstrom@sanktaeugenia.se
Diakon Anders Wickström 505 780 15 anders.wickstrom@sanktaeugenia.se
Diakon Thomas idergard 505 780 17 thomas.idergard@sanktaeugenia.se 
Diakon Joakim breding 073-147 88 93 bredingjoakim@gmail.com
Abba uqbamariam Tesfamariam 072-014 54 09 uqbamariam.tesfamariam@katolskakyrkan.se 
Abba Asfaha kidanemariam  505 780 26, 073-666 11 68 asfaha.kidane@sanktaeugenia.se
Fader Adris hanna 070-773 20 65 adrishanna@hotmail.se

Syster Veronica Osuji DMbM 076-564 84 34 sr.veronica@sanktaeugenia.se 
Syster rose Anyanwu DMbM 076-651 69 81 sr.rose@sanktaeugenia.se
äldreverksamheten: ingegerd Lennartsson 505 780 09 ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se
kyrkomusiker: ulf Samuelsson 070-591 67 87 ulf.samuelsson@sanktaeugenia.se
kyrkomusiker: Anne Maj Samuelsson 076-947 19 58 annemaj.samuelsson@sanktaeugenia.se
Vik. kyrkomusiker: Espen Myklebust Olsen +4581100384 espenmo@me.com 
programansvarig: Sofia rosshagen 505 780 23 katolsktforum@sanktaeugenia.se 
ungdomskonsulent: karolina Danilczuk 073-678 82 22 ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se
Ekonomiansvarig: pehr Thorell 505 780 04 pehr.thorell@sanktaeugenia.se
Expeditionsansvarig: Mirtha basombrio  505 780 01 exp@sanktaeugenia.se
informatör, administratör: Elisabeth kvist  505 780 03 elisabeth.kvist@sanktaeugenia.se
Fastighetsskötare: henrik Ström 505 780 16 henrik.strom@sanktaeugenia.se

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

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


