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Ledare

Man måste betala
för allt

I miljödebatternas tidevarv blir vi ofta konfronterade med förslag som syftar till att rädda klimatet: eldrivna bilar istället för bränsledrivna, alternativt material istället för plast,
förnybar istället för fossil energi, grönsaker istället för kött. Man skulle kunna förlänga
listan med många fler exempel. Det vi tyvärr ofta inte får eller vill höra är konsekvenserna av nya prioriteringar. Man måste betala för allt, även om vi inte tycker om det.
Vad hjälper det om vi istället för nötkött äter norsk lax som odlas med brasiliansk soja? Hur mycket regnskog har inte offrats för sojafälten! Varifrån
kommer metallerna till elbilarnas batterier? Och vad händer med batteriskräpet? Vilka
miljömässiga kostnader har alternativt material till plast?
Varför radar jag upp alla dessa exempel? Jag vill inte förlöjliga ansträngningarna för
ett bättre miljöskydd vilket jag helhjärtat omfamnar. Det jag däremot vill påpeka är att
dessa problem inte är lättlösta och att varje beslut medför minst två konsekvenser: en
positiv sådan som motiverar beslutsfattare att främja just det alternativet, och en negativ sådan som inte alltid nämns, alltså det pris man betalar för beslutet.
Miljöfrågor är bara ett exempel. Man skulle kunna tillägga andra heta ämnen som invandring eller medicinska behandlingsmetoder. Beslutsfattarna borde vara underrättade om
bredden av möjliga följder. När det är som bäst görs en omfattande konsekvensanalys, avvägs
för- och nackdelar och diskuteras om priset är rimligt innan en större fråga avgörs. I slutänden måste saken bestämmas om man vill lösa problemet. Men det finns ett viktigt kriterium.
Ett besluts kostnader, alltså de negativa följderna, får inte äta upp det positiva
man ämnar uppnå. Om jag har problem med knäet behöver jag nog inte gå med på
förslaget att amputera hela benet. Visserligen vore jag av med smärtan i knäet, men
priset är nog lite högt om jag efter operationen går enbent genom livet. Mindre drastiskt uttryckt: Står det klart att en sjuk mår eländigt när han låter sig behandlas med en
viss metod och att utgången är oviss, kan det vara rimligt att avstå från behandlingen
för att ha bättre livskvalité även om sjukdomen fortskrider.
Men just priset får eller vill vi inte veta alla gånger. De som fattar beslut eller vill påverka oss till ett bestämt beslut har intressen. En politiker vill bli
vald, en läkare kanske vill »testa« ett nytt preparat, en affärsman vill sälja sin produkt.
Därmed inte sagt att alla politiker, läkare eller affärsmän handlar ansvarslöst. Men
några kan ha skäl till att undanhålla hela sanningen. De ljuger inte direkt, men genom
att förtiga helheten får vi en ofullständig och därmed förvriden version av saken. Att
dölja halva sanningen kan också vara en lögn med långtgående konsekvenser.
Forts. på nästa sida:
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Forts. från föreg. sida:

Lögnen säger dock inte bara något om lögnaren utan också om den
som är beredd att tro på den. Kanske vill vi inte alla gånger inse problemets hela omfattning, för att inte göra bilden ännu mer komplicerad och därmed svårlöst. Kanske
vill vi kunna fatta snabba beslut utan att belasta oss med frågan om priset som måste
betalas. Att ljuga är ett dialogiskt skeende som kräver någon som ljuger och någon
som köper det. Utan den troende är lögnaren maktlös. Han skulle aldrig kunna landa
med sin lögn om han inte mötte ett behov hos oss. Vi vill just tro på det. Visserligen
tar lögnaren initiativet men vi samspelar med honom om vi okritiskt tar det för sant.
Så lätt kommer vi inte undan vårt ansvar. Så får vi självkritiskt fråga varför vi med
jämna mellanrum nöjer oss med halva sanningen och inte vill veta så noga.
Där det finns sanning finns inte längre någon frihet. Det kan vara
ytterligare ett skäl till att vi ibland inte vill se helheten. Har jag en tydlig uppfattning
om problemets omfattning eller en åtgärds negativa följder är jag inte längre fri att
bestämma hur som helst. Sanningen jag insett förpliktar mig att handla just i enlighet
med den. Och det tycker vi kanske inte alltid om. För det mesta är det nog så att vi
agerar mot bättre vetande. Därför kan det vara lockande att inte ens vilja veta. Då har
man i alla falla känslan av en större frihet.
Berättelsen om det så kallade syndafallet beskriver just den dynamiken. Ormen i
Edens lustgård lyfter strategiskt och ensidigt fram det goda som beslutet för frukten
medför. »Ni blir som gudar med kunskap om gott och ont« (1 Mos 3:5). Att människorna svårt skulle skada relationen till sig själva, varandra, miljön och Gud nämner
ormen förstås inte. Den har sina egna intressen. Människoparet i sin tur vet eller åtminstone anar att det beslutet kan bli ödesdigert, men vill ändå inte veta exakt.
Saknar vi ansvarskänsla? Ibland kan jag tro det. Tanken om en yttersta dom
är så gott som utdöd. Jag tror heller inte att man ska hota med den. Men att Gud ställer
oss till svars för det vi gjort och underlåtit att göra kan vara en nyttig påminnelse. Visst
straffas vi till viss del redan här på jorden av de felaktiga beslut vi tagit, men tanken på
en yttersta dom kan ge oss det allvar vi behöver för att inte blunda för hela sanningen.
Det handlar ju om någonting! Vårt eget liv, andras och planetens väl och ve.
Allt vi gör får följder. Det är en truism men för den skull inte mindre sant
och allvarligt. Man måste betala för allting – också det är självklart. De många frågor
som just nu diskuteras på miljöområdet och som kräver praktiska beslut konfronterar
oss om och om igen med den obekväma sanningen. Vi kan helt enkelt inte bara ersätta
en sak med en annan utan att förändra vår livsstil. Enbart tekniska lösningar räcker
troligtvis inte för att hejda jordens uppvärmning. Därför vill vi förmodligen inte veta
av en åtgärds kostnader och går med på mycket om det bara görs någonting. Men om
vi inte är beredda att leva annorlunda, alltså t.ex. att konsumera mindre, kommer ingenting att förändras. Och även en minskad konsumtion får följder i form av mindre
ekonomisk tillväxt med allt vad det innebär för t.ex. sysselsättningen.
Vår tid behöver mer ärlighet vad gäller just sanningens avigsida, kostnaderna för våra beslut. Är vi beredda att betala det priset? När överstiger ett besluts nega4

tiva följder dess positiva? Ärligheten kräver utöver ansvarstagande också osjälviskhet
som avstår från att alltid handla utifrån de egna intressena. Om vi vill lösa komplexa
frågor får vi inte vara »underkomplexa«. Därmed har vi ännu inte löst alla problem.
Men jag är övertygad om att problemen löses bättre om man ärligt nämner det pris ett
beslut medför. Då behöver vi inte en vacker dag gnugga oss i ögonen och säga »Att det
skulle bli så här, det visste vi inte«. Nej, vi ville ju inte och föredrog att blunda.

Kh DOMINIK TERSTRIEP S.J.

Eugeniadagens kollekt –

till flyktingars högskoleutbildning
Högre utbildning är
viktig för att ge flyktingar möjlighet att
skapa sig en framtid
och kunna bidra till
att bygga upp sitt land.
Jesuit Worldwide Learning (JWL), som är
ett samarbete mellan
Jesuiternas flyktingverksamhet (JRS) och
en rad jesuituniversitet,
erbjuder högskoleutbildning på distans för
internflyktingar och
Studenter som examinerats genom JWL. Foto: JWL.
andra människor på
flykt. Newmaninstitutet i Uppsala deltar i detta samarbete.
Utbildningen bedrivs via nätet och genomförs på över 30 utbildningscentra i 14
länder. Vid sin dator, och med lärarstöd, följer eleverna de program som universiteten
lagt ut på nätet. Ämnena är viktiga för studenternas framtida arbete i sina hemländer,
t. ex. vidareutbildning i engelska, vidareutbildning av lärare och fördjupningskurser i
hälso- och sjukvård. Över 5.000 studenter, varav hälften kvinnor, har läst högskolekurser vid JWL i flyktingläger i Afrika, Mellanöstern och Asien.
JWL är välskött och mycket effektivt, säger rektorn vid Newmaninstitutet, pater Philip
Geister S.J. Men mer pengar behövs. En kollekt för JWL är därför mycket välkommen.
Johan Appelberg, ordförande, Katastrofkontot                                         Pg 479 16 67-1
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fördjupning

Sankta Eugenia Kyrkoblad 75 år –
ett strövtåg genom församlingens historia
Allt började 1944 med fyra sidor text fem gånger om året, varken foton eller bilder, ingen
färg. Idag är det vanligtvis 24 sidor som utkommer fyra gånger om året. Syftet med det
liknar i mångt och mycket det som kyrkoherden Richard Wehner S.J. lyfte fram när han
sjösatte Eugeniabladet mitt under det pågående kriget för »att några gånger under kyrkoåret nå alla Eugeniabor med ett Guds ord och med de viktigaste upplysningarna om vårt
församlingsliv«. I Eugeniabladet avspeglar sig 75 års kyrko-, världs- och församlingshistoria
ur kyrkoherdars, gruppers, kyrkomusikers och församlingshändelsers perspektiv, också förändrade läsvanor. Ett riktigt spännande tidsdokument som vore värt en närmare historisk
undersökning. Den följande artikeln är ett slags axplock ur det omfattande materialet som
kan göra läsaren nyfiken på mer.
P. Wehner var missnöjd med räckvidden av de katolska tidskrifterna Katolska Församlingsbladet (idag Katolskt magasin) och Hemmet och Helgedomen. De hade trots ansträngningar bara 135 betalande prenumeranter. Det nya krafttaget med Eugeniabladet
syftade till att utöka läsekretsen eftersom det skulle sändas till alla församlingsmedlemmar och var gratis fastän »frivilliga bidrag till bestridande av omkostnaderna mottagas tacksamt«. Som om han anade invändningar från de andra publikationerna skrev
kyrkoherden bestämt att det nya församlingsbladet inte kan ersätta de andra.
Andra Världskriget i Eugeniabladet. Vad var viktigt, hur uttryckte man sig
och vilket intryck av stämningen får vi om vi ser närmare på Eugeniabladets första årgång? I sin första ledare »Kristus är större än vi trodde« använder sig P. Wehner (som
aldrig sätter förkortningen S.J. bakom sitt namn) av en krigssymbolik, den andliga
kampen som de kristna liksom Jesus i öknen måste utkämpa. »Hos en människa, som
icke regelbundet beder och icke ärligt övervinner sig själv, finner Guds ord icke den
djupa jordmån som möjliggör ohämmad övernaturlig växt.« Det är många imperativ
författaren försöker sporra läsarna med: »Låt årets fasta icke vara ett tomt ord … bär
din sjukdom … öva kroppslig försakelse … rannsaka dig själv … ångra och bikta dina
synder … börja ånyo att kämpa den goda kampen som en tapper Kristi soldat … sköt
din tjänst, ditt arbete ordentligt … var vänlig … tala icke om andras fel, hata ingen, gör
livet icke svårt för andra. Tål gärna oförrätter. Vörda … Kristi lidande. Kom även till
de särskilda gudstjänsterna … läs bedjande i en from bok …« Bön, försakelse, kamp –
det är en tradition som också förut har funnits i andligheten (t.ex. i Ignatius Andliga
övningar) men som mot bakgrund av det pågående Andra Världskriget får en annan
genklang som människorna var förtrogna med.
Men var förekommer de politiska händelserna? Kriget hade ju redan härjat i nästan
fem år. I Eugeniabladets första nummer förekommer det bara i samband med faste6

budet. »Den år 1940 för krigstiden beviljade allmänna dispensen från fastebudet har
utsträckts till tiden från askonsdagen 1944 till samma dag 1945.« Denna dispens är ett
tydligt tecken på att många katoliker helt enkelt kroppsligt inte hade råd med att fasta.
P. Wehner reflekterade dock över kriget upprepade gånger i de kommande numren. I 1944-3 skrev han en ledare om att bevara inre frihet. »En kristen bevarar inre
frihet mot världen, – även mot den politiska världshistorien. Att den sista med sitt
järngrepp kan kväva sunt förnuft och rycka all gudstro ur människosjälen ha vi nu
tillräckligt fått erfara … se till att
du icke missförstår eller totalt
ignorerar den fruktansvärda läxa
som Gud under krigsåren velat ge
mänskligheten. Fem krigsår! Har
de icke underminerat eller sönderbombat något av din kristna
trosövertygelse? Meningen var att
den genom kriget skulle luttras
och befästas!« Ett försök att tolka
och använda sig av det fasansfulla
som i all sin meningslöshet var
svårt att förklara.
Några månader efter den artikeln (1944-5) skrev P. Wehner
om tacksamheten i krigstider.
»Sverige har det väl nu bäst i hela
Europa. Tack vare lejdbåtarna
m.m. torde även den sjätte krigs
julen kunna firas utan nämnvärt
avbräck. Vi ha det dagliga brödet och få äta det utan rädsla
för bomber. Vi få än så länge
tänka en egen tanke och yttra
den ostraffat. Familjerna äro ej
söndersprängda.« Trygghet, mat,
yttrandefrihet och intakta familjeband – dessa värden betecknar
kyrkoherden som »en rent underbar Försynens skickelse« som Richard Wehner S.J. var kyrkoherde i S:ta Eugenia 1931-65.  Här tillsammans
med församlingens kommunionbarn, sannolikt i början av 1960-talet.
manar till tacksamhet.
Församlingens bildarkiv, okänd fotograf.    
Krigsslutet satte också sina
spår i Eugeniabladet. Med anledning av det skrev kyrkoherden en försiktigt optimistisk ledare som förmedlade till läsarna att de står vid en ny tids tröskel och trots det
katastrofala kriget kan hysa hopp. »En ny tid börjar, ja, vi få säga, det tredje årtusendet
anmäler sig … Vi se redan nu, hur mänskligheten börjar närma sig tröskeln till det
nya årtusendet. Mänskligheten gör det med epokgörande, hela jordklotet omfattande
Forts. på nästa sida:
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rön … och med erfarenheter bittrare men även rikare än någonsin förr. Aldrig förr har
jordens folk lidit så mycket, aldrig förr har mänskligheten så starkt som nu känt sig
som en enda ödesgemenskap på gott och ont. Aldrig förr ha de bästa i mänskligheten
så starkt som nu längtat efter en andlig, av Gud given institution, som försvarar sanning och rätt hos allas folk. Institutionen finns: Kristi Kyrka.«
Den tekniska utvecklingen – nya medier. Nya medier och en ny inomkyrklig kommunikation återspeglar sig också i Eugeniabladet. I de första årgångarna
annonseras filmer, bl.a. om Pius XII (Pastor angelicus) som kan kallas den förste tevepåven, och om Bernadette Soubirous och Lourdes. P. Wehner var tydligen medveten
om det nya mediets möjligheter och uppmuntrade församlingsborna att titta på filmerna och ta med sig andra intresserade. Också radion blev ett medel man begagnade
för att sprida budskapet. På Kristus Konungens högtid 1944 (då 29 oktober) sändes
den första katolska radiomässan från S:ta Eugenia.

Första gången en katolsk mässa sändes i svensk radio var 1944, i S:ta Eugenia gamla kyrka. Församlingens bildarkiv,  
okänd fotograf.

Med tevemässor var det till en början svårare. P. Wehner var strikt emot en tevesänd
mässa och stödde sig i en artikel Mässan i televisionen (1953-5) på Karl Rahner, en
av de på den tiden mest erkända teologerna. »Denna televisionsöverföring strider
mot budet att man bara i den utsträckning får låta en annan ta del i ens personligaste
andaktsyttringar som denne är i stånd till och villig att själv av personlig övertygelse
delta i andaktsövningen och förrätta den samtidigt … Slutligen må man inte glömma
följande: Fikandet efter att vara så modern som möjligt kan mycket fort leda till att
man blir högst omodern. När en gång televisionsapparaten hör till genomsnittsmänniskans bohag, och när hon då blir van vid att få se precis allt mellan himmel och jord
8

som en urskiljningslös nyfiken kamera kan upptäcka, då skall det för kälkborgaren i
det tjuguförsta århundradet bli en chockerande upptäckt, att det ännu finns ting som
man inte kan se – sittande i sin länstol vid en kopp kaffe. Det kommer för dessa människor att vara en outsäglig välsignelse att det ännu finns en ort – och just kyrkan – där
man får vara i fred som människa – där man med sin kropp ännu inte har slukats upp
av apparater …
Kyrkan kunde i
många avseenden
vara mera modern, men den
dag gryr redan, då
mod till att vara
enkelt mänsklig
kommer att vara
det modernaste.
Kyrkan som räknar med århundraden har ingen
anledning att genom televisionsapparaten låta en
icke-troende värld
bekika firandet
TV-sänd högmässa från S:ta Eugenia gamla kyrka 1966, pater Schmidt S.J. predikar.  En
av kristendomens okänd Eugeniabo har fotograferat  sin TV-ruta. Församlingens bildarkiv.
högsta mysterium,
till också denna sensation slängs bort som långtråkig.«
Detta klara ställningstagande höll tydligen inte i längden. I Eugeniabladet 1965-5,
tolv år senare, annonseras utan vidare diskussion: »Söndagen den 9 januari 1966 kl. 9.30
utsändes högmässan från S:ta Eugenia kyrka i svensk TV. Eugeniakyrkans församlingsbor och vänner ombedes att talrikt deltaga i denna gudstjänst och att med sin bön och
sång hjälpa till att gudstjänsten blir ett värdigt vittnesbörd om katolskt liv i vårt land.«
När indiskret och oinvigt tittande på det heligaste stod mot vittnesbördet om katolskt
liv föredrog man den gången det senare. Det verkar som om denna mässa var en vattendelare i församlingslivet. Nya vindar började blåsa. I nästa nummer (1966-1) pålyser
P. Wehner sin avgång som kyrkoherde och Peter Hornung sitt tillträde som hans efterträdare. Reaktionerna på tevemässan var ytterst positiva. »Efter vår högmässa i TV har
både prästgården och TV-ledningen mottagit ett antal brev och telefonpåringningar som
givit ett starkt bevis på det positiva mottagandet av denna utsändning.«
dominik terstriep s.j.
Artikeln fortsätter i nästa nummer.

Omslagsbilden: Collage av tidiga logotyper och omslag för S:ta Eugenia kyrkoblad (till vardags
Eugeniabladet). Under de första tjugo åren, från 1944, ändrades logotypen ganska många gånger. Lagom till 2:a Vatikankonciliets början, 1962, skapades den logotyp vi fortfarande använder.
I år fyller kyrkobladet 75 år. Läs artikeln som börjar på s 6 och avslutas i nästa nummer.
9

rapporter

Sommaren

i bild ...

Pilgrimsresa till Avila. I juni reste en grupp från församlingen, tillsammans med kyrkoherde Dominik, i S:ta Teresa av
Jesus' och S:t Johannes av Korsets fotspår. Ávila med omnejd besöktes. Foto: gruppen.
Kollo på
Marielund. På det
populära kollot i
juli varvades som
vanligt gudstjänster och bön med
många roliga och
busiga aktiviteter.
Foto: läger
ledarna.
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Rom och Assisi.
Det är tradition sedan flera år att våra
nykonfirmerade
ungdomar ger sig
av  på pilgrimsfärd
till Rom och Assisi.
I år skedde det i
juni, och ungdomarna reste tillsammans med Fader
Joakim Breding och
ungdomskonsulent
Sofia Engstrand.
Här ses den medeltida katedralen
i Assisi, helgad till
S:t Franciskus.
Alla foton: gruppen.

Till vänster ses ungdomsgruppen i ett kapell
vid Franciskus bönegrotta utanför Assisi.
Nedan ses alla samlade
utanför Peterskyrkan i
Rom.

11

SEKU:s resa til Portugal i juni.
Ovan ses pilgrimsorten Fatima
Till vänster Hieronymusklostret
i Lissabon från 1500-talet (läs
om resan på s 21).
Båda fotona: gruppen

GKL:s familjeläger.
Den ignatianska lekmannarörelsen Gemenskap
i kristet liv anordnade
ett läger i augusti på
Åh stiftsgård utanför
Ljungkile. Med på lägret
var också kyrkoherde Dominik Terstriep S.J. Här ses
gruppen samlad på den
Bohuslänska klippan.
Foto: gruppen
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information

Högtider och speciella gudstjänster
14/9 – lördag: Det heliga Korsets upphöjelse, fest. Mässa kl 9.30, 12.15.
15/9 – söndag: Eugeniadagen, församlingens patronatshögtid. Mässor kl 8, 9.30, 11.
St. Eugenia, the Patron Saint of the Parish. Mass at 6 pm.
5/10 – lördag: Franciskusdagen. Mässa kl 9.30 i kyrkan, Mässa med djurvälsignelse i
Kungsträdgården kl 10.30, kardinal Anders Arborelius OCD. Ingen mässa kl 12.15.
6/10 – 27:e söndagen under året. Insamling av mat och hygienartiklar till behövande i
alla mässor.
27th Sunday of Ordinary time. Collection of food and toilet requisites for the poor in
all Masses.
7/10 – måndag: S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron, högtid. Mässa
kl 7.30, högmässa kl 18.
1/11 – fredag: Alla Helgons dag, högtid (se annons för Allhelgonahelgen s 14).
All Saints' Day (see separate ad on p 14).
2/11 – lördag: Alla Själars dag (se annons för Allhelgonahelgen s 14).
All Souls' Day (see separate ad on p 14).
3/11 – Andakt på Katolska kyrkogården kl 14 (se annons s 14).
9/11 – lördag: Lateranbasilikans invigningsdag, fest. Mässa kl 9.30.
24/11 – 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 6 pm.
30/11 – lördag: Första vespern för 1:a söndagen i advent. Klockslag meddelas senare.
1/12 – 1:a söndagen i advent.
First Sunday of Advent.
9/12 – måndag: Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet, högtid. Mässa kl 7.30,
högmässa 18.
13/12 – fredag: S:ta Lucia. Mässor kl 7.30, 18. Luciakonsert direkt efter kvällsmässan.
Luciatåg med Ungdoms- och Barnkörerna kl 18.45.
Ordinarie gudstjänsttider: Se s 2 samt mer utförligt i Veckobladet.
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Tideböner i S:ta Eugenia.
Vesper: onsdagar kl 17.30.
Completorium: första fredagen i månaden kl 20.40.
Följande måndagar kl 20.40: 2/9, 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11, 9/12.
Även vid andra tillfällen kan tideböner förekomma och annonseras då i Veckobladet. Där framgår
också när tideböner är inställda, t.ex. under sommaren.

Matinsamling till fattiga och hemlösa i Stockholm. Fyra söndagar
om året inbjuds alla att under offertoriet i samtliga mässor bära fram hållbar mat och
hygienartiklar. Särskilt uppskattat är konserver, ris, schampo, duschkräm. Mindre av
cous-cous, bulgur, pasta, knäckebröd. Kommande tillfällen: 6/10 • 15/12 • 22/3

Allhelgonahelgen/All Saints' & All Souls'
Fredag 1/11
Alla Helgons dag / All Saints’ Day. Mässa kl 7.30, Högmässa kl 18.
Eukaristisk tillbedjan kl 8-21 med uppehåll för kvällsmässan.
Eucharistic adoration at 8 am - 9 pm.

Lördag 2/11
Alla Själars dag / All Souls’ Day. Högmässa med ljusliturgi kl 11.
Söndag 3/11

Andakt på Katolska kyrkogården kl 14
Norra begravningsplatsen, Haga, grind 6.
Buss 515 till Linvävartorpet eller gångavstånd från Karolinska sjukhuset.

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

Dopförberedelse • Preparation for baptism
Kurs på svenska måndag kl 19 i Biblioteket: 2/9, 7/10, 4/11, 2/12. Anmälan till pastors
expeditionen. Där bokas också tid för dopet som äger rum vid en dopgudstjänst där flera
barn döps (se s 15).
Please register with the Parish Office for a short course. Sundays at 4-5.30 pm in The Library:
15/9, 20/10, 17/11, 15/12. Please also register for the baptism which will take place in a communal baptismal liturgy for a number of children (see page 15).
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Gemensamma dopgudstjänster
Från och med den 28/9 2019 firas i församlingen gemensamma dopgudstjänster. Varför det? Jo, genom dopet blir en människa
lem i Kristi kyrka. Det handlar alltså inte
först och främst om en privat familjefest
utan har en kyrklig och offentlig betydelse
i vilken det familjära förstås ingår. Fler
familjer som tillsammans firar detta för sina
barn viktiga sakrament - »inkörsporten till
kyrkan« – gör denna dimension tydligare.
Dessutom kan familjer som befinner sig i
samma situation lära känna varandra.
Församlingen erbjuder en högtidlig dop
liturgi (inte mässa!) med kyrkomusiker
följande lördagar kl 14: 28/9, 12/10, 23/11,
21/12 på svenska.
26/10, 7/12 på engelska.
Ni som är berörda, anmäl er till pastorsexpeditionen för ett av datumen och boka dessutom
en dopkurs (se s 14). Prästen eller diakonen
som förrättar dopet hör av sig till er i god tid.

Communal Baptismal Liturgies for Small Children
On September 28th, 2019, St. Eugenia will be introducing communal baptismal liturgies
for the baptism of small children. This means that a number of children will be baptised
at the same time in a joint liturgy. We do this to manifest that through baptism, a human
being becomes a member of the Church of Jesus Christ. Baptism is indeed a festive fa
mily occasion but it is so much more than that. It is a sacrament with a deep ecclesial
and public meaning. We feel that this community dimension of baptism will be expressed more clearly when different families celebrate the sacrament of baptism together in
a communal baptismal liturgy. In addition, the communal format offers an opportunity
for young families to meet and fellowship others in the same situation.
St. Eugenia will be offering solemn communal baptismal liturgy opportunities in Swedish and English, and with church music.
Swedish languages services are scheduled at 2 pm at the following dates: September
29th, October 12th, November 23rd and December 21st.
English language services will be offered on October 26th and December 7th.
Families concerned are invited to contact the parish office to register for one of the
dates and also to book one of the baptismal courses (see page 14). The priest or deacon
who will be baptising your child in the liturgy will contact you beforehand.
Kyrkoherde dominik terstriep s.j.
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Trosundervisning - för barn och ungdomar
Trosundervisningen för barn och ungdomar riktar
sig framför allt till medlemmar och vänner i S:ta Eugenia
församling*. För att skapa lugn och kontinuitet i grupperna tar vi bara emot nya barn/ungdomar de två första
undervisningstillfällena. Därefter är grupperna slutna
och man får man vänta till nästa år.
Lördagar kl 10-13 träffas alla klasser (se schemat).
Samtalsgrupp för föräldrar till barn i klass 2-6 äger
rum medan barnen har undervisning.
Gemensam mässa kl 12.15.
Första heliga kommunion. Undervisningen börjar i
klass 2. Första heliga kommunion sker i slutet av klass 3.
Därefter fortsätter trosundervisningen i klass 4-7.
Högstadiet. Undervisningen riktar sig till klass 7-9, till ungdomar födda år 2004-2006.
Konfirmationens sakrament. Förberedelsen sträcker sig över två läsår, när eleverna går i
klass 8 och 9. För att börja i klass 9 måste man alltså ha genomgått undervisningen i klass
8 föregående år. Om inte hänvisas eleven först till klass 8. Inga undantag görs från detta.
Konfirmationen äger rum i slutet av klass 9.                     * Ring expeditionen för mer info om detta.
Klass 2-6

klass 7
konfirmander 8

KONFIRMANDER 9

31/8 Höstterminsstart

7/9 Höstterminsstart

7/9 Höstterminsstart

14/9

21/9 klass 7
21/9
20-22/9 klass 8 har läger

28/9

5/10

5/10

12/10

19/10

19/10

9/11

16/11

16/11

23/11

14/12

14/12

Registrering

Registrering (se s 23)

Franciskusdagen

Registrering (se s 23)

Franciskusdagen

7/12
Ledare för undervisningen
Klass 2-6: Stefan Nordström
stefan.nordstrom@sanktaeugenia.se
Klass 7: Agnes Rysinska
agnes_rysinska@hotmail.com
Konfirmander 8: Ronny Elia
ronny.elia@sanktaeugenia.se
Konfirmander 9: Thomas Idergard S.J.
thomas.idergard@sanktaeugenia.se
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Inför lördag 7/9 kl 10 – registreringsdag för klass
7-9
• Klass 8, 9: Föräldrar välkomna! Föräldramöte genomförs
efter registrering med info om läger etc.
• Klass 7, 8 och 9: medtag dopbevis, eller om döpt i S:ta
Eugenia, info om exakt dopdatum (för inskrivning).
• Klass 9: medtag personbevis (beställs via Skatteverkets
webbplats, välj variant ”personbevis för familj”).

Adventsmarknad

lördag 30/11 2019 i S:ta Eugenia Kyrka.

Boka re
dan

nu!

Servering, försäljning av nytt och begagnat, Solrosornas handarbeten, tombola, glögg,
varm korv, mm.
Vill Du skänka något till försäljningen? Vi tar gärna emot hela och rena och begagnade saker
men INTE böcker, kläder eller elprylar. Nya saker till vårt lotteri tar vi också tacksamt emot.
Har Du syltat eller saftat i sommar är det liksom hembakat bröd välkommet. Kom ihåg
innehållsdeklaration!
Du som vill hjälpa till - oavsett om du är ny eller har hjälpt till förut - är välkommen att
kontakta Vera Rauf: 0768-348671 eller Birgitta Ossmer: 073-6306476. Ring också gärna
om du har frågor.

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

Konfirmation för vuxna.
Vill du ta emot konfirmationens sakrament? Kanske har du "missat" tillfället som tonåring,
eller så har du konverterat och ännu inte haft möjlighet att konfirmeras. Församlingen
samlar varje år en grupp vuxna i olika åldrar för konfirmation. Kontakta kyrkoherde
Dominik Terstriep S.J. om du har frågor eller vill anmäla dig. Telefon och mailadress finns på
tidningens baksida.

Samtal om sorg
När man förlorat en anhörig eller vän genom dödsfall kan det vara till
stort stöd att dela sina tankar med andra i en liknande situation. Vi
rekommenderar dock att man väntar minst ett halvår efter dödsfallet innan
man går i sorgegrupp.
Vi träffas fem gånger under hösten, i S:ta Eugenia kyrka, Biblioteket.
• Tider: fredagar kl 13-14.30 den 27/9, 11/10, 25/10, 15/11 och 6/12.
• Samtalsledare: Diakon Stefan Nordström och Margareta Egeberg.
• Sista anmälningsdag: 20/9.
• Begränsat antal deltagare.
• Anmälan och information: Diakon Stefan Nordström, tel och mail på
tidningens baksida
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Nya medarbetare i S:ta Eugenia ...
Pater Jörg Nies S.J.:
Mitt namn är Jörg Nies, och jag är mycket
glad åt att nu bli en del av jesuitkommuniteten vid S:ta Eugenia kyrka i Stockholm.
Jag är 34 år och uppväxt på landsbygden i
Sydtyskland där min familj fortfarande bor.
Jag återvänder gärna dit på besök, även om
jag tidigt flyttade därifrån, först för att ta studenten, sedan för att börja på prästseminariet i Freiburg, stiftsstaden för min hemtrakt.
Där fick jag min grundläggande utbildning,
där också en längre praktiktid med pastoralt
arbete ingick.
Jag har också studerat vid andra uni
versitet, i London och Frankfurt, och kom
då i kontakt med jesuiterna. Eftersom jag kände mig dragen till den ignatianska spiritualiteten inträdde jag efter avslutade studier, 2011, i jesuiternas novitiat i Nürnberg.
Sedan jag avlagt mina ordenslöften, 2013, tillbringade jag tre år i Leipzig med
studentarbete. Därefter var det dags för två års påbyggnadsstudier i Rom där jag också
påbörjade en doktorsavhandling.
I oktober förra året prästvigdes jag i Frankfurt. Att fira den heliga mässan och övriga
sakrament ligger mig varmt om hjärtat. Därför är jag nu glad åt att få vara i er församling
och långsamt slussas in i det pastorala arbetet här. Till att börja med måste jag lägga mycket
tid på min avhandling, liksom på att lära mig svenska. Men jag ser fram emot att mer och
mer kunna delta i församlingens aktiviteter, och åt att möta alla er i S:ta Eugenia!

Markus Ohlsson T.O.R.:
Jag heter Markus Ohlsson och är en av sju franciskanbröder
(T.O.R.) i Jonsered. Sedan fyra år tillbaka studerar jag till
präst. Nu läser jag på Pontificio Collegio Beda i Rom. En del
av präststudierna går ut på att göra pastoralpraktik, och i år
ska jag göra denna i S:ta Eugenia församling. Jag kommer
att vara hos er i fem veckor med början den 28 augusti, med
pater Dominik som handledare, och ser fram emot att få lära
känna er närmare genom att delta i de aktiviteter som ni är
engagerade i.
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Rodas Berhane:
Hej! Mitt namn är Rodas, jag är 19 år och är
den nya ungdomskonsulenten i vår församling! Vissa av er känner kanske igen mig redan. Jag har vuxit upp i S:ta Eugenia och engagemanget jag har för denna kyrka är enormt.
Jag ser verkligen fram emot att få arbeta för
vår barn- och ungdomsverksamhet och att få
möjlighet att träffa alla föräldrar, ungdomar
och barn. Om det är något ni undrar över
inom verksamheten kan ni alltid höra av er till
mig på ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se!

Ronny Elia:
Jag är född i byn Shaqlawa belägen i norra Irak och
uppväxt i en kaldeisk katolsk familj där kyrkan har
varit en naturlig del av mitt liv från tidig barndom.
Vi flydde landet på grund av trosförtryck och
förföljelse för att sedan anlända i Stockholm februari 1999. Livet i det sekulära Sverige blev till en
början en utmaning samt en prövningstid där jag
själv blev tvungen att ta ställning till min egen tro.
En prövning som lärde mig att ett liv utan Guds
närvaro saknar glädje och är smärtsamt deprimerande. Jag är gift med Rana Elia och vi har tre barn.
Dominic 12, Catrina 8 och Theodor 1 månad.
Att vara kateket och ansvarig för ungdomsarbete
i olika församlingar har ställt krav på en fördjupad tro. En tro och en övertygelse som klarar av att möta frågor som dagens ungdomar aktualiserar. Därför har jag vid sidan av mitt
arbete som gymnasielärare i matematik och kemi, också studerat filosofi och teologi för att
fördjupa mina kunskaper och kunna förstå djupare och argumentera tydligare för min tro.
Jag är glad över att arbeta i S:ta Eugenia och ser fram emot att detta arbete bidrar till att
ungdomar känner Guds närvaro närmare och kan förstå, stå fast vid samt kan argumentera förnuftigt för varför de vill bli Jesu följeslagare.
Tillägg av kyrkoherden: Ronny utbildar sig till ständig diakon för stiftet. Hans arbete här i församlingen
kompletterar hans pastorala utbildning.
Forts. Nya medarbetare längst ner på nästa sida:
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Ungdomar
Karolina Danilczuk

Karolina Danilczuk (t.v.) tillsammans med ungdomar som deltog i SEKU:s
resa till Portugal (se även s 12, 21).

(längst t.v. i bild) har varit
ungdomskonsulent i S:ta
Eugenia sedan 2015, vilket
är ovanligt länge. Under
den tiden har hon hunnit
utveckla ungdomsarbetet
och stimulerat ungdomarna
till eget ansvar, bl.a. i SEKU,
S:ta Eugenia ungdomsförening. Nu har Karro gått vidare
till en tjänst som verksamhetsutvecklare inom studieförbundet Bilda, där det
också ska handla mycket om
arbete med ungdomar.

Tack, Karro, för den långa tid du jobbat i S:ta Eugenia, och lycka till i framtiden!
Forts. Ungdomar på nästa sida:

Forts. Nya medarbetare från föreg. sida:

Catalina Fipper:
Hej! Jag heter Catalina, är 22 år och född i Dortmund i västra Tyskland. Sedan tre år studerar
jag katolsk teologi vid jesuiternas högskola Sankt
Georgen i Frankfurt am Main. Jag vill arbeta
som själasörjare och kateket, på tyska kallas det
Pastoralreferent, inom stiftet Freiburg.
Jag studerar teologi med både hjärta och själ,
sjunger gärna, liksom läser och promenerar.
Från och med september ska jag tillbringa tio
månader i er församling, inom ramen för Bonifatiuswerks nordiska praktik-program. Så mycket
jag nu hinner ska jag också läsa teologi vid Newmaninstitutet i Uppsala. Jag är glad
över alla nya uppgifter och utmaningar, men mest åt att få lära känna er i S:ta Eugenia
församling.
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Pilgrimsresa till Portugal

Församlingens ungdomsförening
SEKU åkte på en pilgrimsresa till
Portugal tillsammans med 19 av
församlingens tidigare konfir
mander! Ungdomsgruppen
bodde i huvudstaden Lissabon
där vi besökte massor med
vackra kyrkor och deltog i mäs
san varje dag. Vi åkte även till den
världskända pilgrimsorten Fatima,
där Maria uppenbarade sig för
de 3 herdebarnen! Fatima var
definitivt höjdpunkten på resan
säger ungdomarna, men hela
pilgrimsresan i sig var också helt
fantastisk!
Rodas Berhane, ungdomskonsulent

Vår nya ungdomskonsulent

heter Rodas Berhane. Hon presenterar sig själv på s 19. Kontaktuppgifter
till henne hittar du på tidningens
baksida.  

Fredagsträffarna börjar igen 6/9!

Direkt efter kvällsmässan, kl 18.30,
samlas ungdomarna i ungdomsrummet, en trappa ner i trapphuset vid
caféet. Håll utkik efter program på:

Facebook • Sankta Eugenia Ungdom
Instagram • Eugeniaungdom
Där kan du förstås också få information om allt annat kul som planeras för
ungdomarna.

Hoppas vi ses snart!
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Musik
När detta skrivs

har jag precis kommit
hem efter en knapp vecka
i München med omnejd,
tillsammans med församlingens ungdomskör (se
bilden intill). Under resan
gav vi bl.a. en konsert
tillsammans med en tysk
kör. Tillsammans med dem
gjorde vi också en fin dagsutflykt till en stor sjö med ett spektakulärt slott ute på en ö. Resans
höjdpunkt var nog när vår ungdomskör sjöng i högmässan i den ståtliga jesuitkyrkan St.
Michael, byggd i slutet av 1500-talet. Predikade gjorde vår kyrkoherde pater Dominik, som var
med oss på resan.                                                                                       
ulf samuelsson, kyrkomusiker

Konserter och mässor med kör under hösten
Söndag 10/11, 32:a söndagen under året – i högmässan kl 11.
Berlinermesse av Arvo Pärt. Vokalensemblen.
Onsdag 4/12 – Adventskonsert kl 18.45.
Vokalensemblen.
Fredag 13/12, Luciadagen – Luciakonsert med luciatåg kl 18.45.
Barn- och Ungdomskörerna.
Onsdag 26/12, Annandag jul – Traditionsenlig julkonsert kl 18 med körerna.

Körer i S:ta Eugenia församling
Ungefär 100 korister sjunger i de körer som församlingens musiker leder. Dessutom finns
de Filippinska, Ugandiska, Nigerianska och Afrikanska körerna som medverkar i Mässan
på engelska och i mässorna med Filippinska och Afrikanska missionerna. Även om vi
har många sångare finns plats för fler. Kontaktuppgifter till kyrkomusikerna finns på
tidningens baksida, till övriga körer på s 23.
• Barnkören. Flickor och pojkar 9-14 år.
• Kyrkokören. Vuxna i alla stämmor, ca 25 st. Särskilt välkomna är tenorer och basar.
		
Ledare: Anne Maj Samuelsson
• Ungdomskören. Från 15 år, drygt 30 st. Det finns plats för fler, särskilt tenorer och basar.
• Vokalensemblen. Knappt 20 st. Körvana, god notläsningsförmåga. En bas sökes.
			
Ledare: Ulf Samuelsson
• Gregorianska scholan (damröster).

Ledare: 	Helena Mann Sundström

Flygel till salu! Församlingens flygel är till salu för 5000 kr. Kontakta kyrkomusiker Ulf
Samuelsson.
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Information in English
Mass in English. Sundays at 6 pm. For the daily mass schedule in Swedish see p. 2.
Exposition of the Blessed Sacrament takes place every Friday at 5-6 pm except on First
Fridays when the time is 8 am-9 pm.
Collection of Food for the poor and homeless of Stockholm. We are all invited to present sustainable food products such as rice, canned food, oil, during the Offertory at Mass. The subsequent
occasions are: 6/10, 15/12, 22/3.
CUC – Catholic University Chaplaincy. An open group of students and
young adults from around the world. Discussions, sharing and social time at
CUC. Sunday after Mass in English in the Café Eugenia. More information at
our fb-group Catholic Students in Stockholm.
Father Thomas Idergard S.J. University Chaplain 08-505 780 17
thomas.idergard@sanktaeugenia.se
Filipino Mass. Vigil Mass on Saturdays at 5 pm, once a month. For dates and more information,
please contact fccstockholmsweden@gmail.com, dfv0318@yahoo.com.
African Mass. Vigil Mass on Saturdays at 5 pm 9/11, 7/12.
For information, please contact:  mikelawmsp@yahoo.com
Filipino Choir sings in Mass in English and in Filipino Mass.
Please contact  cfcfflstockholm@gmail.com.

Sing in

a Cho

ir!

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, Trudymicael@yahoo.se

Welcome to English Religious Instruction Classes!
The Catholic Parish (St. Eugenia) are glad to work
with you in helping your child to a deeper Catholic faith in Jesus Christ. We help them mature
in their faith, to be committed Christians, understand Church common prayers, Sacraments
and traditions so that they can know, love and
live Jesus Christ in their daily lives.
The classes start every Sunday at 4 pm and finish
with a joint English Mass for all classes at 6 pm.
NB: The new Catechetical year (2019/2020) resumes on 1st September 2019, while the parents
who want to register their child still have the
whole of September to do so.
May God bless us all as we continue to pray for the success of the Catholic faith formation
of our children and youths as well as adults.
Available classes: Pre-communion, First Holy Communion (1st and 2nd year), Post-communion, and Confirmation. For more information, please contact: sr.veronica@sanktaeugenia.se
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Katolskt forum
KURSER hösten 2019 – i samarbete med S:ta Birgitta folkhögskola

Katolska kyrkans lära och liv (termin1 av 2). D Terstriep S.J. Start 9/9. Stora salen kl 19. 200 kr.
Volontärarbete inom Hospicevård (termin 1 av 2). S Eikanger. Start 19/9.
Konferensrummet kl 19. 200 kr.
Ignatius av Loyola och hans andliga övningar. (termin 1 av 4) R. Carls S.J. Start: 11/9. Övre
salen kl 19. 200 kr.
Samtal om dagens evangelium. K Dietz S.J. Start torsdag 22/8. Biblioteket kl 11-11.45.
Ikonmåleri/Classes in Icon painting. A. Deriev. Fyra kurser ges i höst. Se Katolskt Forums
program, bl.a. på www.sanktaeugenia.se.
Gud och det onda. R Carls S.J. Start 9/9 kl 18.30. Obs! i S:ta Ragnhilds kapell, Blackeberg. 200 kr.
Catholic University Chaplaincy (CUC) Stockholm. Sundays 7.15 pm, Café Eugenia (see p 23).
Vidgade vyer - kurser för seniorer på dagtid. Information: www.sanktaeugenia.se.
Forum Filmklubben – att se på film som du lyssnar på musik. Följande lördagar kl 18.15,
förfilm 17.30. Oftast i Stora salen: 31/8, 5/10, 2/11, 7/12. Info inför varje tillfälle. Sventhomas Nordlöf.

Kulturarrangemang

5/9: Om kärlek. Ett samtal med Saara Saukko och Ida Escudero Saukko. Biblioteket kl 19.
13/9: Hoppets kraft - steg till befrielse. Konferens om påvens miljöencyklika, AA:s tolv steg
och Ignatius andliga övningar. Stora salen kl 9-15.45. Mer info www.mansus.se.
19/9: Women in the Catholic church - an Indian perspective. Astrid Lobo Gajiwala, indisk
katolsk teolog, feminist och läkare. Stora salen kl 19. Se även Signum och Kyrkans tidning
som intervjuar Astrid Lobo Gajiwala i samband med Sverigebesöket.
24/9: Existentiellt samtalskafé: Manlighet idag. Diskussionskväll med bl.a. Erik Helmerson,
DN. Övre salen kl 19.
6/10: Tyngdpunkt 2019: Att ha ansvar för skapelsen. "A man of his word". Wim Wenders
fantastiska film om påve Franciskus. I samarbete med Filmklubben. Biblioteket kl 12.45.
14/10: Försoning. Föredrag av Ulrika Fritzon, församlingsherde i Lund, SvK. Om försoning i
stort och i förhållande till övergeppsskandalerna inom Katolska kyrkan. Biblioteket kl 19.
30/10: Besök av påve Franciskus bäste vän: rabbin Abraham Skorka. Rabbi Skorka berättar (på
engelska) om sig själv och om sin vänskap och sina samtal med påve Franciskus. Biblioteket kl 19.
5/11: Allahelgon - om de yttersta tingen: Philip Geister S.J. om död, skärseld, dom, himmel och
helvete. Biblioteket kl 19.
12/11: tyndpunkt 2019: Att ta ansvar för skapelsen. Investerar Eugeniaförsamlingen
klimatsmart? Möt David Harris från församlingens ekonomiråd, portföljförvaltare, Skagen fonder.
Biblioteket kl 19.
Katolskt Forums program uppdateras hela tiden. Gå in på hemsidan, maila eller ring program
ansvarig Sofia Rosshagen.
katolsktforum@sanktaeugenia.se • 08-505 780 23 • www.sanktaeugenia.se  Katolskt Forum
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S:ta Ragnhilds kapellförsamling Bromma
Mässfirande, Eukaristisk tillbedjan,
Bikt - se sid 2.
Kyrkkaffe - serveras i Allmänningen efter
söndagens högmässa - men endast om
frivilliga anmäler sig för att hjälpa till.
Rosenkrans - onsdag efter kvällsmässan, övriga vardagar kl 16.
Teologisk cirkel - Gud och det onda
fortsätter under hösten kl 18.30 i Allmänningen följande måndagar: 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12,
16/12. Valfritt att komma alla eller enstaka gånger.
Trosundervisning - för barn i låg- och mellanstadieåldern. Efter söndagens 9.30-mässa och kyrkkaffet följande datum: 8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 10/11, 24/11, 8/12,
22/12. Nya barn anmäls till Elisabet Degen:
elisabet.degen@telia.com.
Från och med sista september
lämnar
Elisabethsystrarna sin
syfte är att stödja Josephinahemmets verksamhet och
verksamhet
vid Josephinahemskapa trivsel för de boende. Med volontärverksamhet och
met
efter
140 år.
ekonomiska insatser vill föreningen bidra till att "sätta guldkant på tillvaron" för de äldre.  
Varmt tack för systrarnas insatMedlem blir man genom att sätta in minst 200 kr per år
ser från alla på Josephinahempå föreningens bankgiro 5339-3021. Man kan också bli
met och i kapellförsamlingen!
månadsgivare och då betala minst 100 kr i månaden.
Information om föreningens verksamhet  och föreningsmöten läggs ut på Josephinahemmets hemsida och anslås på Bilden ovan: S:ta Elisabeth av Thüringen. Ikon i S:ta Ragnhilds kapell, Joanslagstavlan i korridoren utanför kapellet.   

Josephinahemmets vänner är en idéell förening vars

sephinahemmet. Foto: Erika Bergström

S:ta Ragnhilds kapell • Josephinahemmet • Drachmannsgatan 2 • 168 49 Bromma • 08-37 29 45 • T-bana: Islandstorget
P. Rainer Carls S.J.: 08-37 21 66, pater.carls@gmail.com • Elisabethsystrarna: 08-87 74 89, www.josephinahemmet.se
www.sanktaeugenia.se (under Kapellförsamlingar/S:ta Ragnhild)

Mässa på Katolska kyrkogården. Kapellet på Katolska kyrkogården, Norra be
gravningsplatsen, genomgår en omfattande renovering som beräknas vara klar mot
slutet av sommaren. Mässfirande är inplanerat följande datum kl 15: onsdag 28/8,
fredag 27/9, måndag 28/10, torsdag 28/11, fredag 27/12.
Öppen samtalsgrupp för frånskilda och separerade. Följande måndagar: 2/9,
7/10, 4/11, 2/12. Josephinarummet kl 19. Samling på kyrktorget innan.
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Ur våra kyrkböcker
Genom dopets sakrament har i Kyrkans gemenskap upptagits:
Holly ABDÉ LILLIESKÖLD
Johannes ABOU RAHHAL
Malou AINESKOG
Christina AL-KHOURI
Agnes BAINUM
Leona BASUDDE
Ilija BOUGHRIET
Dimitrije BOUGHRIET
Joseph DIARBAKERLI
Joakim EICHOU
Jonas EKLUND
Aron EKLUND
Benjamin EKLUND
Hulda EKLUND
Jonas EKLUND
Sigrid EKLUND
Vilgot EKLUND
Robin EPANTY
Jacob FASSERO
Sebastian FRANZÉN
Denzel GRÄNGSTEDT MBALIRE
Vanessa GUALA
Lucas HANNA
Paulina HELLBERG
Adriana HINDO
Marina Theresa HIRMIZ

Elmo HJORTSBERG
Alice HOGLER
Daived IBRAHIM
Daevid IBRAHIM
André JACOB
Lucas JAKOBSSON
Savannah JAKOBSSON
Alex JELDE
Elise JURA
Mathilda JÖRLÉN
Ian KAHLBOM
Nicole KHAWAJA
Joanis KONAN
David LAIB
Daniel LOINGESA PERMAN
David LOINGESA PERMAN
Isabella LUTHSTRÖM ALM
Peter MAALOUF
Milena MATTI
Sabrina MECHEAL
Helsy NABAWANUKA
Hailey NABAWANUKA JULIAN
Signe NDUNGURU EDBOM
Örjan NDUNGURU EDBOM
Olivia NORDELIND
Arthur PALAMAR-CHEPTYHA

Johannes PATROS
Haiyan PEI
Elton POLICER
Noel STRANDBERG RAMOS
Frank ROBERG
Amarella SARI
Carl SUHARD
Nikolasz TALOS
Emma VANDEKERCKOVE
Lena WEHTJE
Isabelle WESTBERG
Julia WOJTASIK
Lucas MOLINI LANTZ
Timotej LANTZ
Stavros ADNAN
Victoria AMILON
Nicole KRAKOWSKI
Lois GHEBREMICHAEL
Sem NOR
Chiebubedike OBODO
Nicole KRAKOWSKI
Leon PIHL RAPOSO
Max Nwaejike BRODIN
Max PARCELL

Herre, gör dem genom dopet till dina trogna lärjungar!

Genom äktenskapets sakrament har förenats:
Farnas FARAHANI & Johan HAGEL
Katarina KJELLBERG & Nick KIPROWSKI
Linnea LINDBLAD & David SUNDGREN
Rania KARAT & Erik ERLANDSSON

Rita AQUA & Vincent MBAMALU
Frida LANTZ & Lucas MOLINI LANTZ
Lena FADEL & George MASSOUD

Må de återspegla Guds kärlek till människorna!
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Katolsk Bokhandel
Den katolska socialläran - dokument.

De katolska grundtexterna kring kyrkans och individens
uppgifter i världen och samhället från 1891 till 2015.
Veritas 2019 (395 kr).

Mina bibliska storasystrar Glimtar från Gamla testamentet.
Anna Sophia Bonde.
Artos 2019 (235 kr).

Ledstjärnor.

Siluana Tengberg OSB.
Artos 2019 (266 kr).

I Kyrkans fulla gemenskap har upptagits:
Jonas ALBERG
Fredrik ALMQUIST
Bo CASSELBRANT
Gunnar EDVARDSSON
Marianne EJBY
Roger ENGDAHL
Mikaela ENGDAHL

Karin FERNLER
Cecilia FRANZÉN
Matti HIRVONEN
Daniel JENDINGER
Leena JOHANSSON
Christina LINDHOLM
May-Britt MICHAILOFF

Mattias ODENBERG
Clara SCATERGOOD
Anders SJÄLIN
Joar TIBERG
Ylva VLADIC STJERHOLM
Andreas ÖSTLING

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

Våra avlidna:
Elisabeth COLLIN JOHANNESSON, 94Irene NAKO, 95
Syster Bernarda DRESSLER, 83
Marija BOGAROWSKI, 91
Pater Josef HÖFNER, 61
Jadwiga STUIFBERGEN, 95
Giordano DRAGO, 81
Graciela LINDQVIST LOZADA, 90 Teresia TAKACS, 95
Pier Luigi ESPOSTI, 93
Barbara LUNDBORG, 73
Astrid THES. ANDERSSON, 91
Alberto GEBREMEDHIN, 90
Samuel MAGAWAY, 80
Marija ZUPANC, 92
Grzegorz DZIUBEK, 57		
Alessandro RAGGI SOZZI, 87 Jane EDLUND, 82
Ingrid HARTVIG , 62
Irene RIQUELME MUÑOZ, 100 Hanneke SAERS APPELQUIST, 68
Birgit HELANDER, 97
Olga STROSOVA, 82
Juliana M. Nermark, 91
Herre, låt ditt eviga ljus lysa över dem!
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POSTTIDNING

B

Begränsad eftersändning.
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på baksidan.
Kyrkoherde pater Dominik Terstriep
505 780 07
Pater Thomas Idergard
505 780 17
Pater Klaus Dietz		 505 780 10
Pater Rainer Carls
37 21 66
Pater Peter Fresman
Pater Jörg Nies
073-8005123
Diakon Stefan Nordström
505 780 08
Diakon Anders Wickström
505 780 15
Abba Uqbamariam Tesfamariam
072-014 54 09
Abba Asfaha Kidanemariam
505 780 26, 073-666 11 68
Fader Adris Hanna
070-773 20 65

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

Syster Veronica Osuji DMBM
076-564 84 34
Syster Rose Anyanwu DMBM
076-651 69 81
Syster Perpetua Orji DMBM
073-995 96 23
Äldreverksamheten: Ingegerd Lennartsson
505 780 09
Kyrkomusiker: Ulf Samuelsson
070-591 67 87
Kyrkomusiker: Anne Maj Samuelsson
076-947 19 58
Kyrkomusiker: Helena Mann Sundström
070-990 50 39
Programansvarig: Sofia Rosshagen
505 780 23
Ungdomskonsulent: Rodas Berhane
073-5593320
Ekonomiansvarig: Pehr Thorell
505 780 04
Expeditionsansvarig: Mirtha Basombrio		 505 780 01
Informatör, administratör: Elisabeth Kvist		 505 780 03
Fastighetsskötare, volontärsamordnare: Henrik Ström 505 780 16
Diakonkandidat: Ronny Elia
073-5050544

sr.veronica@sanktaeugenia.se
sr.rose@sanktaeugenia.se
sr.perpetua@sanktaeugenia.se
ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se
ulf.samuelsson@sanktaeugenia.se
annemaj.samuelsson@sanktaeugenia.se
helena.mann@sanktaeugenia.se
katolsktforum@sanktaeugenia.se
ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se
pehr.thorell@sanktaeugenia.se
exp@sanktaeugenia.se
elisabeth.kvist@sanktaeugenia.se
henrik.strom@sanktaeugenia.se
ronny.elia@ sanktaeugenia.se

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

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

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

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

