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 10	 Högtider	•	Vill	du	bli	katolik?	•	Tideböner			

		11	 Eugeniadagens	kollekt	•	Matinsamling	•		

	 	 Allhelgonahelgen	/	All Saints' & All Souls'

	 12	 Trosundervisning

	 13	 Dop/Baptism	•	Äktenskap/Marriage	

	 14	 Personalförändringar

	 19	 Musik	•	Församlingsmöte

	 20	 Etio-Eritreanska	missionen

	 21	 Ur	våra	kyrkböcker	•	Mässa	på	kyrkogården

	 22	 Katolskt	forum

	 23	 Café	Eugenia	i	ny	regi	•	Samtal	frånskilda	

	 24	 Info	in	English	•	Katolsk	bokhandel

	 25	 CEC	-	Centre	for	English	Catechesis	

	 26	 S:ta	Ragnhilds	kapellförsamling	  

	 27	 Ny	katolsk	närvaro	i	Akalla	och	Tensta	

	 28	 Kontakter

SÖNDAG	 8	 Mässa 
	 		 9.30	 Mässa	för	stora	och	små
	 		 11	 Högmässa
	 		 14	 Mässa	(gheez)
	 		 18	 Mass	(English)

LÖrDAG 9.30 Mässa

    
VArDAG 7.30	 Mässa	 
	 		 12	 Mässa	(tisdag,	torsdag)		  
	 		 18	 Mässa

S:ta Eugenia kyrka 
Kungsträdgårdsgatan	12 

Innehåll 

 SÖNDAG 11 Högmässa	(ev	9.30	senare	i	höst) 
LÖrDAG 11	Mässa
MÅNDAG, ONSDAG, FrEDAG
   11	Mässa
TISDAG, TOrSDAG
	 		 18	Mässa

Eukaristisk tillbedjan: Lördag 9-11. 
Bikt: Efter överenskommelse  med präst. 

Gudstjänster

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

SÖNDAG 13.30 Högässa	-	kaldeisk	rit
MÅNDAG – FrEDAG: Se	facebooksidan	Heliga 
Familjens katolska kapell i Tensta.

Heliga Familjens katolska kapell (Tensta

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

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

Eukaristisk tillbedjan: Första fredagen i måna-
den 8-21, övriga fredagar 17-18. 
Bikt: Obs! I Emmauskapellet tillsvidare. 45 minuter 
före alla kvällsmässor, 30 minuter före alla sön dags-
mäs sor. Andra tider efter överenskommelse med präst.  
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elisabeth.kvist@sanktaeugenia.se 
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 6  Mot	öster	/	Ad orientem 

 3 Ledare

 8	 Äldreverksamheten	under	pandemin	•	

	 	 Peter	Fresman	S.J.	till	Tyskland

	 9	 Kerstin	Ångman	in memoriam   
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SÖNDAG 11.30;	17	Mässa	-	syriansk	rit	
SÖNDAG  9.30 (jämn	vecka);	14.30	(udda	vecka): 
   Mässa	-	ar	menisk	rit
Se	även	facebooksidan	Syrianska Katolska kyrkan  
i Stockholm    
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LEDarE

Dödshjälp?

Forts. på nästa sida:

Debatten om den s.k. dödshjälpen har pågått en längre tid och på sistone tagit mer fart 
– inte minst på grund av politiska och samhälleliga grupperingar som skyltar högljutt 
för en uppluckring av den stränga svenska lagstiftningen som förbjuder både assisterat 
självmord och aktiv dödshjälp. Det verkar som om stämningen i landet börjar förändras 
i riktning mot en liberalisering och legalisering av aktiv dödshjälp. Öppnas den dörren 
bara lite är det ännu ett steg i utvecklingen av det som påven Johannes Paulus II kallade 
en dödens kultur.

EN 74-ÅrIG HOLLäNDSkA hade skriftligen förklarat (livstestamente) att hon ville 
dö i händelse av att hon skulle bli allvarligt sjuk och drabbas av svåruthärdligt lidande. 
Kort efter det insjuknade hon svårt i Alzheimers. Flera gånger förklarade hon önskan 
om att vilja dö, samtidigt som hon sa att rätt tidpunkt ännu inte kommit. Husläkaren 
som frågade henne uttryckligt om det önskemålet, fick alltid ett avvisande svar. Kvin-
nan flyttades till ett omsorgsboende. Hennes make bad en läkare på plats att i enlighet 
med hennes livstestamente döda henne. Hon avböjde vid flera tillfällen och sa att hon 
inte ville dö än. Ändå förklarade två läkare att förutsättningarna för aktiv dödshjälp – 
enligt nederländsk lag – var uppfyllda: Lidandet – enligt läkarna – var svåruthärdligt 
och kunde inte behandlas, kvinnan hade någon gång uttryckt önskan att dö i en sådan 
situation. Kvinnans familj beslöt alltså att hon skulle dödas. Utan hennes vetskap gav 
den behandlande läkaren henne ett lugnande medel och slutligen ett dödligt medika-
ment. Under proceduren vaknade kvinnan, värjde sig bestämt, men hölls fast av sina 
släktningar, tills hon dog. Statsåklagaren stämde efter det läkaren för mord. Hon döm-
des i första instans men friades i högsta domstolen.

VAD SäGEr DET FALLET OM DÖDSHjäLp? Jo, det visar att man, så snart den ak-
tiva dödshjälpen tillåts, kommer på ett sluttande plan. Skyddet av livet urholkas allt 
mer, tills man till och med mot någons uttryckliga vilja kan döda en människa. Som 
så ofta när det handlar om uppluckringen av livsskyddet, säger förespråkarna att det 
bara berör några få fall, att det finns klausuler, vattentäta procedurer, samvetsfrihet för 
läkare osv. Erfarenheten i länder som sedan många år tillbaka tillåter aktiv dödshjälp 
(t.ex. Belgien och Nederländerna) visar att alla fördämningar så sakteligen bryts ner.

ÖNSkAN ATT DÖ kAN OFTA bErO pÅ ETT ÖGONbLIckLIGT INTryck eller en 
idé om hur det kommer att bli när man befinner sig i ett visst tillstånd. Kvinnan i vårt 
fall uttryckte, när hon var frisk, att hon ville dö så snart lidandet skulle bli svårt att ut-
härda. Men när hon väl befann sig i situationen, bedömde hon tydligen detta lidande 
annorlunda. Nej, det är inte så farligt; jag vill ännu inte dö. Här inställer sig alltså en 
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Forts. från föreg. sida:

första fråga: Kan vi förutspå hur vi mår i en situation vi inte har upplevt? Kanske är 
livet ändå mer livvärt än man trott.

»jAG VILL INTE LIGGA NÅGON TILL LAST.« Det är en mening man ofta hör och 
som lika ofta förknippas med tanken om aktiv dödshjälp. Så snart jag inte längre kan 
ta hand om mig och blir en psykisk och ekonomisk belastning för andra, vare sig mina 
närmaste eller allmänheten, vill jag dö. Vad i hela fridens namn är det här för reso-
nemang? Jag förstår att det är svårt att ta emot hjälp, att känna sig svag och utsatt för 
andras välvilja. Men är inte livet byggt så att vi tar hand om varandra? Ingen klarar sig 
ensam. Om vi tror det, är det en illusion. Även när vi är friska behöver vi andra. Har 
inte de som idag är äldre och sjuka tagit hand om andra, ställt upp, offrat sig? Ett sam-
hälle som inte har plats för behövande och svaga är ett omänskligt samhälle.

INGEN MäNNISkA är EN Ö; alla hänger samman med alla. Det är vi ibland alltför 
omedvetna om. Mina privata beslut påverkar andra. Och det är just den erfarenheten 
som görs i länder som Belgien och Nederländerna. Trycket på alla stiger så snart man 
öppnat dörren för dödshjälp. Denna press behöver inte ens uttalas, den märks. Har jag 
rätt att kräva medicinska resurser, när det finns den enkla och ekonomiskt fördelaktiga 
vägen att bli dödad? Även de som egentligen inte vill kan ge vika för det trycket. Gra-
ham Greene skrev i The Ministry of Fear redan 1965 följande: »Han mindes teoretiska 
samtal han ofta förde med doktorn om eutanasi: diskussioner med den doktor som var 
nog så oberörd av elimineringen av gamla och obotliga människor genom nazisterna. 
Doktorn sade någon gång: ’Det är vad varje statlig sjukvård förr eller senare konfronteras 
med. Om du ska hållas levande genom den institution som drivs och betalas av staten, 
måste du acceptera statens rätt att ekonomisera om det är nödvändigt.’«

kANSkE HANDLAr krAVET pÅ AkTIV DÖDSHjäLp inte bara om en human 
handling för att förkorta en människas lidande utan också om handfasta ekonomiska 
intressen. I de ovan nämnda länderna är det sambandet tydligt. Medel för palliativvård 
skärs ner till förmån för den billiga dödshjälpen. Besparingseffekten är uppenbar.

VAD HäNDEr OM VI SäTTEr EN prISLApp pÅ EN MäNNISkAS LIV? Jo, då är vi 
snart tillbaka i den tid som anses vare den mörkaste i Europas historia: vid nazisternas 
uppdelning i liv som är värda att leva och andra som inte är det. Enligt vilka kriterier 
bestäms det? Var går skiljelinjen mellan värt att leva och inte värt att leva? En viss sjuk-
dom? En funktionsnedsättning? Ett medfött fel? En psykisk läggning? Kostnader?

LIVET är SÅ käNSLIGT. Så snart vi naggar dess skydd i kanten kommer allting i 
gungning. Gränsdragningarna blir allt svårare. När kan man tillåta aktiv dödshjälp? 
Om någon har en sjuklig rädsla för smuts och bakterier och ett tvångsmässigt behov 
av att tvätta sig? Om en 45-åring har en tinnitus hon inte längre står ut med? Om en 
16-åring lider av en depression? Om en man är rädd för ensamheten efter den före-
stående pensioneringen? I Nederländerna har alla dessa personer lagligt dödats. Sta-
tistiken pekar uppåt vad gäller aktiv dödshjälp. Efterfrågan stiger; 2017 dödades aktivt 
i Nederländerna 6585 människor, dubbelt så många som 2010.
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Kh	DOMINIK	TERSTRIEP	S.J.

DEN MäNSkLIGA STräVAN EFTEr AbSOLuT AuTONOMI har kommit så långt 
att somliga vill bestämma över sin död – oavsett vilka konsekvenser det får för andra. 
Man kunde ju inte bestämma själv när man föddes till världen; nu ska man åtminstone 
göra det vad gäller slutet. Är det inte absurt att be om dödshjälp i frihetens namn? Fri-
heten är beroende av min existens. Med ett självmord utplånar jag min existens, frihe-
tens grundförutsättning. Det begärda mordet sätter stopp för friheten.

MäNNISkAN är DEL AV EN SOLIDArISk GEMENSkAp på grund av den natur 
som alla människor delar med varandra. Gud ställer Kain till svars, när han har mör-
dat sin bror Abel. Gud frågar inte, om han har gjort något ont mot Abel. Han frågar 
bara: »Var är din broder Abel?« Kain är »liberal«. Han svarar: »Skall jag ta vara på min 
broder?« (1 Mos 4:9). Varför måste jag veta var han är? Men Gud vill att han ska veta 
det. Men inte för att hjälpa honom att ta hans liv.

VI MÅSTE rANNSAkA VÅrA FÖrESTäLLNINGAr OM LIVET. Om den friska och 
unga människan är idealet, finns knappast plats för annat. Om vi mäter livskvalité en-
bart med en väl fungerande kropp, definierar vi oss bara genom det vi kan, inte genom 
det vi är. Där styrka är det högsta värdet finns inget utrymme för svaghet. Nej, ingen 
vill vara svag, men hör inte det livet till? Och kan inte det också vara sympatiskt?

MAN MÅSTE SkILjA MELLAN ATT HjäLpA NÅGON I DÖDSprOcESSEN och 
dödshjälp som innebär att någons död aktivt orsakas. Vi kristna har stor erfarenhet 
av hjälp inför döden: vi ber om en god dödsstund, kan ta emot den sista smörjelsen 
och stöds av Kyrkans gemenskap. Men vi vill inte hjälpa till att döda människor eller 
aktivt hjälpa dem att ta livet av sig. Också hospice-rörelsen och palliativstationerna är 
ett starkt tecken i vår tid. Ofta räcker det med en trofast mänsklig närvaro vid sjukbäd-
den och en bra smärtbehandling. Men kanske måste vi börja ännu tidigare, börja med 
vår inre hållning när det gäller vår frihet och vår uppfattning om den, börja med att 
acceptera gränser och begränsningar och inte minst börja med att se oss som en del av 
människofamiljen. 
 Vi kristna är kallade att tillsammans med alla människor av god vilja stå upp mot 
alla försök att legalisera dödshjälp. Det är en tjänst vi är skyldiga samhället. Det är 
bråttom! Lägg er i debatten, skapa opinion och kontakta beslutsfattare! Det är inte för 
sent än.

Omslagsbilden:	Det	gröna	trädet	i	den	grö-
na	sluttningen,	ett	sommarminne.	Hoppets	
och	trös	tens	färg.	 
Foto:	Dominik	Terstriep	S.J.
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fördjupning

Mot öster –  
utvärdering och vägen vidare
Sedan första adventssöndagen 2019 har vi i församlingen regelbundet firat mässor mot 
öster (ad orientem), närmare bestämt varje onsdag i veckan och första söndagen i måna
den kl 11 och 18. Vad menas med det? Jo, församlingen och prästen vänder sig i mäss
san åt samma håll – symboliskt mot Herren – när de ber. Så åtskiljs tal till Gud (bön) 
och kommunikation mellan församlingen och de liturgiska »aktörerna« (präst, lektorer, 
försångare). Efter det nio månaders liturgiska »experimentet« inställer sig frågan hur vi 
kan gå vidare med det.

I MIN LEDArE HUr BLir DEt viktiGastE synLiGt. om GUDsmystEriEt ocH 
LitUrGin (Eugeniabladet 76/4) försökte jag framställa skälen för att pröva detta 
liturgiska inslag i mässan. Kort sammanfattat handlar den likriktade bönen i mässan 
om följande: Liturgins inre riktning är den treenige Guden och ska göra gudsmyste-
riet synligt. Alla orienterar sig symboliskt mot Gud, som vi får förvänta oss allt ifrån. 
Liturgin leder oss upp till himmelen.

– Till skillnad från läsningarna och predikan är bön inte tal eller information till de  
  troende.
 – Den likriktade bönen är djupt förankrad i den latinska kyrkans historia, det nor- 
 mala i de flesta orientaliska katolska riter (och dessutom i många andra religioners  
 bönepraxis).
– Prästen vänder sig till Gud, när han ber med och ställföreträdande för församlingen.  
  Han är både del av församlingen och representerar Kristus.
– S:ta Eugenia kyrka är orienterad, d.v.s. den ger faktiskt möjlighet att i bön vända  
  sig mot öster, den uppgående solen som symboliserar den uppståndne och åter-  
  kommande Kristus.
– Guds folk, lekmän och präster, vandrar genom tiderna mot sitt mål. Denna rörelse  
  symboliseras i den likriktade bönen.
– Liturgins fokus ligger på mysteriet, inte på prästen och hans »performance« och   
  inte heller på församlingen eller kyrkomusikerns och körernas prestation; alla   
  dessa har ett tjänande syfte.

jAG är MEDVETEN OM ATT LITurGISkA FrÅGOr I ALLMäNHET och frågan 
om böneriktningen i synnerhet väcker känslor, delvis starka. Det har reaktionerna 
på »experimentet« visat. Jag är också medveten om att man kan diskutera mina ovan 
anförda skäl. Min huvudmotivation har varit och är en övergripande fråga: Hur kan 
vi i vår tid göra den treenige Gudens mysterium synligt? Vilka svar, också liturgiska, 
behövs idag? Därför vill jag också påpeka vad den likriktade bönen i liturgin enligt 
min mening inte handlar om:
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– Den vill inte bestrida eller utmana Andra Vatikankonciliet.
– Den vill inte ifrågasätta den i dess kölvatten sjösatta liturgireformen. Vi firar enligt  
 den nya ordningen (novus ordo), som ger möjlighet att be mot öster.
– Prästen vänder inte ryggen mot församlingen utan vänder sig med och för den till Gud.

uNDEr EN VäLbESÖkT kVäLL OM LITurGIN DEN 5 MArS i år blev de olika 
åsikterna och känslorna i frågan om den likriktade bönen tydliga. Vid det tillfället och 
också under »experimentets« gång var den övervägande delen av församlingsbornas 

reaktioner positiva, samtidigt som det fanns uttalat kritiska röster.
 Hur ser vägen vidare ut? I samråd med församlingens präster och pastoralråd samt 
efter långt övervägande har jag beslutat att den likriktade bönen i fortsättningen ska 
vara ett inslag i församlingens liturgiska liv. Utöver de ovan nämnda mässorna ska 
framöver också mässorna på fredagar (fr.o.m. 4/9) firas mot öster. Med denna reg-
lering har detta inslag en given plats, samtidigt som mässan med prästen vänd mot 
församlingen förblir det vanliga. Båda sätten att fira en och samma rit kan komplettera 
varandra och öppna deltagarnas ögon för liturgins rikedom.
 Allt som heter förändring – och för oss katoliker i synnerhet i liturgin – berör. Låt 
oss därför be om den helige Andes ljus för att vi rätt ska kunna urskilja tidens tecken, 
växa i tro, hopp och kärlek och göra allt till Guds större ära.

Kh	DOMINIK	TERSTRIEP	S.J.	

Påven	Franciskus	firar	mässa	i	Peterskyrkan	2013,	vänd	mot	öster.	Foto:	Vaticanen
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äldreverksamheten under coronatiden
Sedan i mars i år har det varit en mycket annorlunda tid i församlingens äldreverk-
samhet. Det gäller såväl för seniorerna som volontärerna och även för mig själv. 
 Vanligtvis sker ju många fina, djupa samtal och möten när volontärer eller jag är på 
hembesök. Nu har det i stället blivit långa och djupa samtal på telefon. Det har funnits 
gott om tid till det eftersom annat arbete har ställts in. Telefonen har varit och är just 
nu ett viktigt redskap för kontakt.  
 Jag blir varm i hjärtat av tacksamhet när jag i samtal får höra om så mycket fint och 
gott som sker, om församlingsmedlemmar som håller kontakt med varandra och som 
är ett stöd för närstående och andra i församlingen.
 Både seniorer och alla andra saknar att kunna gå i mässan och också att få möjlig-
het att dela bönegemenskap. För mig har det inneburit att jag mycket mer än tidigare 
har bett tillsammans med andra i telefon. 
 Det har varit fler samtal med seniorer som inte kan hälsa på sina närstående i coro-
natid, även när en närstående person är mycket svårt sjuk. Detta är ju en svårighet och 
något tungt som många varit med om under den här tiden. 
 Några församlingsmedlemmar som är i riskgrupp har genom volontärer i försam-
lingen fått hjälp med matinköp under vårvintern och sommaren. 
 En annan uppgift för mig har varit att bistå församlingsmedlemmar med att skriva 
inför sin begravning. 
 Seniorer som är över 70 år eller som är i riskgrupp har inte kunnat besökas, vare sig 
av volontärer eller av mig. Det gör att det inte har varit möjligt att dela ut sjukkommu-
nion på samma sätt som tidigare.
 Från församlingens sida har vi haft svårigheter att nå den som har svårt att prata

rapporter

Forts. längst ner på nästa sida:

Kort	före	Eugeniabla-
dets	pressläggning	kom	
meddelandet	att	pater	
Peter	Fresman,	89	år,	
skulle	flytta	till	jeuiternas	
äldreboende	i	Berlin.	I	
julnumret	publiceras	
en	återblick	på hans	
58-åriga	verksamhet	i	
Sverige.	Dagen	före	av-
resan	firades	pater	Pe	ter	
av	medbröder,	medarbe-
tare	och	vänner.	 

pater peter Fresmans nya adress är: peterFaberHaus, Am Schwemmhorn 3 a, 14089 berlin.

Åter i Tyskland – efter 58 år.

Foto:	Dominik	Terstriep	S.J.
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kerstin Ångman in memoriam	•	16/10	1933	-	29/5	2020

År	2015	avtackades	Kerstin	Ångman,	efter	35	år	som	
volontär,	av	kyrkoherde	Dominik	Terstriep	S.J.		

Trogen Sj hela livet  såväl Statens 
järnvägar som societas Jesu, jesuiterna

Kerstin Ångman kom i unga år från Öster-
sund till Stockholm där hon fick jobb på 
SJ centralt som kanslist. Tjänstebostad fick 
hon i Trångsund och resan in till Centralen 
betalade SJ. 
 Kerstin passerade ofta Drottninggatan 
och Reginabiografen, dit den katolska S:ta 
Eugenia församlingskyrka, som anförtrotts 
åt jesuiterna, var utlokaliserad 1968-82. Hon 
blev nyfiken, började gå i mässan och på 
kurser. År 1976 konverterade hon. 
 När S:ta Eugenia 1982 flyttade till den ny-
byggda kyrkan vid Kungsträdgården följde 
Kerstin med som medarbetare. Hon var kyrkvärd och lektor i söndagarnas 8- och 
9.30-mässor och läste även i kvällsmässan på onsdagar (bara en gång saknades Ker-
stin, men det berodde på att expeditionen missat hennes frånvaroanmälan). Kerstin 
hjälpte också till i församlingsbiblioteket.  
 Från slutet av 1980-talet var Kerstin med i Manresagruppen som genom åren gjort 
Andliga övningar i Falun och läst och diskuterat andlig litteratur med pater Carls S.J.   
På nöjessidan var det också S:ta Eugenia som gällde för Kerstin. Hon deltog i flera 
resor till det Heliga landet och till olika vallfartsorter och var aktiv i flera föreningar. 
 Efter nästan 35 års tjänst i S:ta Eugenia församling avtackades Kerstin Ångman 
söndagen den 4 oktober 2015 av pater Dominik - den femte kyrkoherden som hon 
tjänat (se bilden). Hon var en trofast medarbetare, ibland lite kärv på ytan, men med 
ett gott hjärta när man väl fått hennes förtroende. 
 Året därefter, 2016, flyttade Kerstin till Josephinahemmet. Hon avled där den 29 
maj i år. 
Vi tackar för Kerstins vänskap och önskar frid över hennes minne. 

Text	och	bild:	BIRGITTA	MAGNUSSON

 i telefon eller den som har en demenssjukdom och som har behov av att känna igen 
den som kommer på besök. Just det tycker jag är smärtsamt, att de personer som mest 
behöver kontakt och besök inte kan få det. 
Jag hoppas, önskar och ber att pandemin ska klinga av och att vi alla ska kunna mötas i 
mässan igen så snart det är möjligt och att äldreverksamheten ska kunna återgå till sitt 
tidigare arbete. Tills vi kan mötas igen får vi förenas i bön och i förbön för varandra! 

INGEGERD	LENNARTSSON,	ansvarig	för	äldrearbetet	i	S:ta	Eugenia
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Högtider och speciella gudstjänster 

information

14/9 – måndag, Det heliga korsets upphöjelse,	fest.	Mässor	kl	7.30,	18.

20/9 – söndag: Eugeniadagen, församlingens patronatshögtid. Mässor	kl	8,	9.30,	11.	 
st. Eugenia, the Patron saint of the Parish.	Mass	at	6	pm.	

7/10 – onsdag:	s:ta Birgitta av vadstena, sveriges och Europas skyddspatron, högtid.	Mässa	
kl	7.30,	högmässa	kl	18.

11/10 – 28:e söndagen under året. Insamling av mat och hygienartiklar till behövande i 
alla mässor.
28th sunday of ordinary time. collection of food and toilet requisites for the poor in all 
Masses. 

1/11 – söndag:	alla Helgons dag,	högtid	(se	annons	för	Allhelgonahelgen	s	11).	 
all saints' Day	(see	separate	ad	on	p	11).	

2/11 – måndag:	alla själars dag	(se	annons	för	Allhelgonahelgen	s	11). 
all souls' Day	(see	separate	ad	on	p	11).

9/11 – måndag:	Lateranbasilikans invigningsdag,	fest.	Mässor	kl	7.30,	18.	

22/11 – 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.
 
28/11 – lördag:	första vespern för 1:a söndagen i advent. Gregorianska	scholan	och	Kyrko-
kören	medverkar.	Kl	17.	

29/11 – 1:a söndagen i advent. 
first sunday of advent.

8/12 – tisdag: Jungfru marias utkorelse och fullkomliga renhet,	högtid.	Mässor	kl	7.30,	12,	
högmässa	18.

Ordinarie gudstjänsttider: Se	s	2	samt	mer	utförligt	i	Veckobladet.

Tideböner i S:ta Eugenia.
vesper: onsdagar kl 17.30 (utom juniaugusti). 
completorium: första fredagen i månaden kl 
20.40. Vissa måndagar kl 20.40. 
Även	vid	andra	tillfällen	kan	tideböner	förekom-
ma.	Se	ovan	Högtider	samt	aktuellt		Veckoblad.	

Vill du bli katolik? 
kontakta diakon Anders Wickström,	an-
svarig	för	under	vis	ningen	av	vuxna	som	vill	
döpas	el		ler	upptas	i	Kyrkans	fulla	gemenskap	
(konvertera).	Telefon	och	mailadress	finns	på	
tidningens	baksida.
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Matinsamling till fattiga och hemlösa i Stockholm.  
Söndagarna 11/10 • 13/12 • 2021: 14/3 • 16/5 • 1/8.  
Vi	är	alla	inbjudna	att	under	offertoriet	i	dagens	alla	mässor	bära	fram	kassar	med	hållbar	mat	och 
hy	gienartiklar. Särskilt	uppskattat	är	konserver,	ris, matolja,	färdiga	rätter,	barnblöjor	och	duschkräm.	

Eugeniadagens kollekt – till skola för "kastlösa" barn i Indien

I	olika	delar	av	världen	har	män-
niskor	svårt	att	få	vanlig	skolgång.	
Skälet	kan	vara	fattigdom,	utanför-
skap	eller	landets	politiska	system.	
Jesuiten Weltweit/JW	(Jesuitmis-
sionen	i	Tyskland)	vill	hjälpa	dessa	
utsatta	människor.	I	delstaten	Tamil	
Nadu	i	södra	Indien	bedriver	JW	ge-
nom	DACA	(Dr.	Ambedkar	Cultural	
Academy)	utbildning	för	"kastlösa"/
daliter,	framförallt	flickor	och	kvin-
nor.	Kastsystemet	är	officiellt	avskaf-
fat	i	Indien.	Men	i	praktiken	lever	det	

kvar	hos	stora	delar	av	den	indiska	befolkningen.	Detta	leder	till	stora	svårigheter	för	
"kastlösa"människor.	Många	lever	i	fattigdom	och	är	dessutom	analfabeter.	Med	sitt	
utbildningsprogram	vill	JW	ge	"kastlösa"	barn	möjlighet	till	skolgång.	Man	vill	hjälpa	
dem	att	komma	ur	fattigdomen,	och	att	upptäcka	sitt	mänskliga	värde.	Eugeniada-
gens	kollekt	går	till	Jesuitmissionen,	för	att	ge	"kastlösa"	flickor	och	kvinnor	i	Indien	
möjlighet	till	skolutbildning.

JOHAN	APPELBERG
Katastrofkontot
• Pg 479 1667-1

• Katastrofkontot vill tacka alla som trots corona-pande
mins svårigheter lämnar generösa gåvor till Kontot!

Allhelgonahelgen / all saints' & all souls'
• Söndag 1/11:  
Alla Helgons dag / all saints' Day.  Mässor kl 8, 9.30, 11, 18 (6 pm english). 
Andakt på katolska kyrkogården kl 14*. 
  
•	Måndag 2/11:  
Alla Själars dag / all souls’ Day. Högmässa med ljusliturgi kl 18. 

*Norra begravningsplatsen, Haga, grind 6. Buss 515 till Linvävartorpet eller 
gångavstånd från Karolinska sjukhuset.

Foto:	JW
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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	till	det	första	undervisningstillfället.	
Därefter	är	grupperna	slutna	och	man	får	vänta	till	
nästa	år.	

Obs! Datumen är desamma	som	tidigare	med-
delats,	men tiderna är nya	(se	schemat	nedan	för	
varje	grupp).	 
Mässa kl 12.15. Obs! Endast	lördagarna	för	klass	2-6. 

Första heliga kommunion. Undervisningen	bör-
jar	i	klass	2.	Första	heliga	kom		muni	on	sker	i	slu	tet	
av	klass	3.	Därefter	fortsätter	trosun	dervis	ningen	i	
klass	4-9.	  
Högstadiet. Undervisningen	riktar	sig	till	klass	7-9,	
till	ungdomar	födda	år	2005-2007.	 

konfirmationens sakrament. Förberedelsen	sträcker	sig	över	två	läsår,	när	eleverna	går	i	
klass	8	och	9.	För	att	börja	i	klass	9	måste	man	alltså	ha	genomgått	undervisningen	i	klass	
8	föregående	år.	Om	inte	hänvisas	eleven	först	till	klass	8.	Inga	undantag	görs	från	detta.	
Konfirmationen	äger	rum	i	slutet	av	klass	9.

Trosundervisning - för barn och ungdomar  

kLASS 2, 3, 6 
kl 10-13

kLASS 4, 5 
kl 12-15

kLASS 7 
kl 10-12 

kLASS 8 
kl 12.30-14.30

kLASS 9 
kl 15-18

29/8 Registrering
kl 10 Se s 13

29/8 Registrering
kl 10 Se s 13

5/9 Registrering  
kl 10 Se s 13

5/9 Registrering
kl 11 Se s 13

5/9 Registrering
kl 12 Se s 13

12/9 12/9 19/9 19/9 Läger 18-20/9 19/9 Heldag 13-18

26/9 26/9 3/10 3/10 3/10

10/10 10/10 17/10 17/10 17/10

7/11 7/11 14/11 14/11 14/11 Obs! 15-17

21/11 21/11 12/12 12/12 12/12 Obs! 15-17

5/12 5/12

19/12 19/12

Stockholms katolska stift och S:ta Eugenia församling följer Folkhälsomyndighetens direktiv. 
Om	schemat	ändras	kommer	ny	information	att	finnas	på	församlingens	hemsida.	Viktigt	att	
inför	starten	för	respektive	grupp	hålla	koll	på	vad	som	står	där:		www.sanktaeugenia.se. 

Klass 2-6: Diakon Ronny Elia	•	ronny.elia@sanktaeugenia.se 
Klass 7: Agnes Rysinska • agnes_rysinska@hotmail.com 
Konfirmander 8: Maria Bäärnhielm • maria_bäärnhielm@yahoo.se 
konfirmander 9: pater Thomas Idergard S.j.	•	thomas.idergard@sanktaeugenia.se
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Lördagar kl 14	/	Saturdays at 2 pm 
på svenska: 5/9 • 26/9 • 7/11 • 5/12.  
In English: 17/10 • 19/12 
barndop i församlingen	äger	rum	i	en	gemensam	dopgudstjänst	där	
flera	barn	döps	vid	samma	tillfälle	(se	datumen	ovan).	För	att	anmäla	
ett	barn	till	dop	kontaktas	pastors	expeditionen.	Varje	familj	kontaktas	
sedan	av	den	präst	eller	diakon	som	ska	döpa	de	barn	som	är	anmälda	
till	en	viss	dopgudstjänst. 
All baptisms of small children in the parish	will	take	place	in	com-
munal	baptismal	liturgies	(see	the	dates	above).	Please	register	with	
the	Parish	Office	for	a	baptismal	service.	The	priest	or	deacon	who	will	
perform	the	baptism	will	subsequently	contact	your	family.	

Gemensamma dopgudstjänster / communal baptismal Liturgies 

registreringsdag för klass 79
Lördag 5/9:  
Varje ungdom och EN förälder är välkomna 
kl 1011: bara årskurs 7	(elever	födda	2007)
kl 1112: bara årskurs 8	(elever	födda	2006)
kl 1213: bara årskurs 9	(elever	födda	2005) 

ta med: 
Alla  ifylld	registreringsblankett. 
klass 7 	kopia	på	dopbevis,	eller	om	döpt	i	S:ta	
Eugenia	info	om	exakt	dopdatum.	
klass 8 	Elever	som	inte	deltog	i	undervisningen	
i	klass	7	i	S:ta	Eugenia	förra	året	tar	med	kopia	på	
dopbevis,	eller	om	döpt	i	S:ta	Eugenia	info	om	
exakt	dopdatum.	
klass 9  (bara	öppen	för	dem	som	deltog	i	klass	
8	förra	året) "Personbevis	för	familj"	från	skatte-
verket.se.	Den	som	gått	klass	8	i	annan	försam-
ling	måste	ta	med	kopia	på	dopbevis.	 

Registreringsdag för klass 2-6
Lördag 29/8 kl 10:  
Endast föräldrar  EN för varje barn  
(första	gången	för	barnen	blir	lördag	12/9).	

ta med: 
För alla barn som inte tidigare gått	i	undervis-
ning	i	S:ta	Eugenia	tas	följande	med:	 

personbevis	från	skatteverket.se.	Välj	variant	
"Personbevis	för	familj".

Dopbevis (beställs	från	den	församling	där	
barnet	är	döpt).	För	döpta	i	S:ta	Eugenia	tas	med	
info	om	exakt	dopdatum.	

Den	som	inte	kan	vara	med	på	registrerings-
dagen,	kontakta	respektive	ansvarig	så	snart	som	

möjligt.	Det	kommer	tyvärr	inte	att	gå	att	registrera	sig	
efter	första	undervisningstillfället. 

Välkommen till ett nytt läsår!

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

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

Foto:	privat
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Personalförä ndringa r . . . 

Diakon Stefan Nordström – får en ny tjänst
Den 1 september i år tillträder diakon Stefan 
en nyskapad tjänst inom stiftet. Under de 
senaste åren har han utbildat sig till psykote-
rapeut och ska nu å stiftets vägnar bygga upp 
en katolsk psykologmottagning. Ett glädjande 
bud för stiftet och alla som behöver psyko-
logiskt stöd, men ett vemodigt för försam-
lingen. Stefan kommer att lämna sin tjänst (50 
%) efter att ha arbetat i 17 år och 8 månader 
vid S:ta Eugenia. Församlingen förblir hans 
hemvist, men han ska nu ägna hela sin kraft 
åt det psykoterapeutiska arbetet och fängelse-
själavården. 
 Församlingen förlorar eller ger vidare en 
väl utbildad diakon som läst teologi (teol. 
kand.) och litteraturvetenskap, avlagt gymna-
sielärarexamen och vidareutbildat sig under 
alla år. Den 22 september 2002 blev Stefan, 
tillsammans med Anders Wickström, vigd till 
diakon i S:ta Eugenia kyrka av biskop Anders 
Arborelius. Stefan kom till församlingen med 
en del arbetslivserfarenhet inom kyrkan: församlingsarbete, Katolsk bokhandel, Katolska 
pedagogiska nämnden, S:ta Birgitta folkhögskola. 
 Många vuxendöpta och konvertiter har lärt känna och kommit att uppskatta Stefan 
i samband med vuxenkatekumenatet som han under många år haft hand om. Likaså 
barnen och deras föräldrar i trosundervisningen. Stefan döpte, vigde par, begravde de 
döda och träffade vid alla dessa tillfällen människor i olika livssituationer som han be-
mötte med en inkännande, lyssnande attityd och med kloka råd. 
 Det som Stefan tog hand om blev alltid noga förberett och pålitligt organiserat. 
Många som samarbetat med honom – inklusive undertecknad – uppskattar just denna 
noggrannhet och pålitlighet som underlättar arbetet enormt. 
 Allt detta vill jag tacksamt minnas, men också de mer »mjuka« faktorerna som vi-
sar sig i Stefans tonläge: eftertänksamt och frågande, ärligt intresserat och deltagande. 
Han vill förstå saker och ting, kan tala om smärtpunkter och olösta knutar. 
 Diakon Stefan har vittnat för många människor om den gästfrie treenige Guden 
som har utrymme för det han inte är och som frikostigt delar ut sina gåvor. Denne 
Gud må välsigna honom inför de nya uppgifterna. Stefan avtackas i samband med 
högmässan den 30 augusti kl 11.

Kh	DOMINIK	TERSTRIEP	S.J.

Foto:	privat
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ronny Elia – vigdes till diakon 1/8
Ronny började arbeta 
som kateket i S:ta Euge-
nia församling för ett år 
sedan. Han presenterade 
sig själv i Eugeniabladets 
höstnummer förra året 
(3-2019). Parallellt med 
arbetet som kateket, och 
även gymnasielärare i 
matematik och kemi, har 
Ronny utbildat sig till 
diakon för stiftet. Den 1 
augusti vigdes han i S:ta 
Eugenia kyrka av biskop 
Anders Arborelius. 
Som diakon ska Ronny 
fortsätta att tjäna vår 
församling, bl.a. med förrättningar och ansvar för lågstediets trosundervisningen. Vi 
önskar diakon Ronny Guds rika välsignelse i hans nya ämbetsutövning. 

pater Mikael Schink S.j. – ny studentpräst 
Från och med hösten 2020 kommer pater Mikael att 
vara studentpräst/universitychaplain för den interna-
tinella studentgruppen CUC (se sid XX). Han efter-
träder pater Thomas Idergard S.J. som under några år 
innehaft tjänsten. 

Sofia rosshagen & Annica parts – katolskt forum
Sofia, som under många år arbetat som pro-
gram ansvarig, delade under förra året sin tid 
mellan församlingen och S:ta Birgitta folkhög-
skola i samma hus. Annica, lärare på folkhög-
skolan, tog i gengäld över en del av arbetet med 
Katolskt forum. Upplägget visade sig passa dem 
båda så bra att de nu fortsätter samarbetet. So-
fia har nu 20 % av halvtidstjänsten och Annica 
30 %.

Foto:	Magnus	Andersson,	Biskopsämbetet

Foto:	privat

Annica		 	 								Sofia											Foton:	privata
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BakGrUnD. Mitt namn är syster Veronica Nnachebem Osuji. Jag föddes 1965 i Nnobi, 
Nigeria och växte upp i en katolsk familj. Jag tillhör en orden som heter Döttrar av Ma-
ria, Barmhärtighetens Moder. 

rELIGIÖS kALLELSE/ErFArENHETEr. Min 
religiösa kallelse är lite märklig men kan kan-
ske vara intressant att förmedla. Jag fick ett 
första tecken på att Gud kallade mig till den 
speciella rollen som ordenssyster när jag var 
tio år gammal. Jag inspirerades av den vita su-
tanen som prästerna bär, och ordenssystrarnas 
dräkt, särskilt under prästvigningar och avläg-
gande av ordenslöften. Dessa tecken och andra 
liknande drog mig till ett liv som ordenssyster, 
den kallelse som jag hittills har satt så stort 
värde på.  
 Det var inte lätt i början att övertyga min 
mamma och min familj om hur oemotståndlig 
en gudomlig kallelse är. Men genom ihållande 
böner utförde den Helige Ande sitt arbete och 
resultatet är vad jag är idag. Men då måste 
man samarbeta med Guds nåd, annars kom-
mer personen att förlora sin rätta inriktning.  
 Men vad är egentligen en kallelse till det 
gudsvigda livet? I det kristna perspektivet är det 
en kallelse från Gud till ett liv där man får vittna 
om Honom. Kallelsen till det gudsvigda livet är 
en särskild gåva och en uppmaning från Gud 
som ska tas emot i tro och som ska vårdas och bli föremål för urskiljning i bön. Kallelsen 
är en särskild gåva som Gud ger till den han väljer ut. Herren förbereder, vidrör och hjäl-
per dem han kallar och ger dem de nådegåvor och begåvningar de behöver för att gå in i 
det gudsvigda livet och hålla ut i kallelsen.  
 Om någon frågar mig: varför blev du nunna, är mitt svar först och främst: därför 
att Gud kallade mig. Som jag nämnde var jag bara 10 år gammal när Gud fångade min 
uppmärksamhet och fick mig att börja ta in det extra ordinära uppdrag som han ville 
utföra genom mig och med mig.  
 Mitt liv som ordenssyster är en resa i tro och förtröstan på Guds försyn. Varje dag 
lever jag ut mitt gudsvigda liv i hängiven tro och kärlek. Mitt liv är fyllt av många ut-
maningar och prövningar, och Gud har varit god mot mig. Han har gett mig styrka, 
mod och tröst under 25 år av arbete i hans vingård. Han har välsignat mig med mycket 
glädje och lycka. Jag fortsätter att tjäna honom i varje tjänst som han kallar mig till. Jag 
tänker ofta på vår ordens grundare, biskop Anthony G. Nwedo, som ofta sagt “se till 
att blomma varhelst du blir planterad”. 

Syster Veronica DMbM – 25årsjubileum som ordenssyster 

Foto:	Sr	Rose	DMBM
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konrad Sonnemann – praktikant från Bonifatiuswerk
Hej jag heter Konrad Sonnemann! Jag är 18 år och kom-
mer från Sachsen i Tyskland. Från och med september 
ska jag praktisera i S:ta Eugenia för samling. Eftersom jag 
kände mig osäker på vad jag vill studera fick jag idén att 
göra praktik i ett annat land, och jag valde Norden där 
Bonifatius werk organiserar praktikplatser.  
 Jag är väldigt glad åt att få möjlighet att tillbringa 
tid just i Stockholm, Sveriges huvudstad. Jag har varit i 
Norden flera gånger och älskar de nordiska kulturerna, 
språken och landskapen.  
 Det ska bli spännande att få erfarenhet av och att 
aktivt stödja Katolska kyrkan i ett annat land. I stiftet 
Dresden-Meißen som jag kommer ifrån är katolikerna i 

ArbETE OcH ErFArENHET. Sedan jag avlagt mina löften 1995 arbetade jag som rek-
tor och konsulent för skolelever i Aba i Nigeria. År 1996 sändes jag ut på mission till 
stiftet Yagoua i Kamerun för att utföra pastoralt arbete. Där arbetade jag som ansvarig 
för stiftets pastoralcentrum (Centre Louis Charpenet) mellan 1998 och 2008. Jag arbe-
tade som ungdomskonsulent på stiftsnivå och startade dessutom bönegrupper i stiftet. 
Efter 12 år av tjänst i stiftet Yagoua sändes jag av vår orden på ett annat missionsupp-
drag, till Europa och Sverige 2008, och här har jag varit sedan dess.  
 För närvarande utför jag pastoralt arbete här i S:ta Eugenia katolska församling i 
Stockholm och dessutom arbetar jag med den Afrikanska missionen i Stockholm.

uTbILDNING. I förtröstan på Guds nåd och hjälp studerade jag Internationella rela 
tioner vid Dalarnas högskola 2011/2012. Jag tog 2014 en kandidatexamen i Mellan
östern och Nordafrikastudier och 2017 en magisterexamen i Internationell och jäm
förande pedagogik – i båda fallen vid Stockholms universitet. Där studerade jag också, 
2015, Barn och ungdomsvetenskap. År 2019/2020 läste jag Skapelseteologi och Katolsk 
sociallära vid Newmaninstitutet i Uppsala.   

TAckSAMHET. Idag vill jag, fylld av glädje, uttrycka min stora och djupt kända tack-
samhet mot den allsmäktige Guden som har varit så trogen och hjälpt mig att hålla 
ut under alla dessa år. Mitt uppriktiga och varma tack går till vår kyrkoherde pater 
Dominik och hans Jesuitbröder och alla församlingsmedlemmar i S:ta Eugenia. Jag 
skulle också vilja tacka alla dem som på ett eller annat sätt har gjort det möjligt för mig 
att vara den jag är idag. För dem av dessa som lämnat detta livet ber jag till Gud om 
evig vila och salighet. Amen! 
Kom alltid ihåg detta:  

NÄR DU HAR GUD OCH HANS KÄRLEK, DÅ HAR DU ALLT DU BEHÖVER 
Syster	VERONICA	DMBM

 
 
(översättning	från	engelska:	ANDERS	KVIST)

Forts. längst ner på nästa sida:
Foto:	Bonifatiuswerk
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broder Ludvig T.O.r.  prästkandidat på praktik 
 
Vem är jag och varför vill jag bli präst i Katolska Kyr-
kan? Mitt namn är broder Ludvig och jag är francis-
kanbroder från Göteborg. Om ni träffar mig så är jag 
en enkel och förmodligen lika komplicerad person 
som de flesta när man lär känna dem. Jag gillar, för-
utom Gud, människor, god mat och goda skratt.  
 Ända sedan jag var liten har jag älskat historia, och då 
sär skilt äldre byggnader. I Sverige är det inte så gott om just 
detta, utan man är hänvi sad till slott och kyrkor. Då kyrkor -
na vida överstiger slotten i antal, blev det många besök i just 
kyrkor. 
 Varför man byggde slott var inte så svårt att förstå, 
men kyrkor? Svaret på det blev att det hade något med 
Gud att göra och då var det naturligt att börja gå i 
kyrkan för att fördjupa mig i varför man byggde dessa 
tempel överallt i Sverige. Och i den miljön där jag 
växte upp var det naturligt att tillhöra Svenska kyrkan, 
jag är således en konvertit bland många. 
 Jag lämnade Svenska kyrkan och började på en luthersk bibelskola, och min första upp-
sats blev om trosbekännelsen. Då fick jag för första gången på allvar upp ögonen för Katol-
ska Kyrkan. Resten är som man säger historia. Att börja i en ny församling och vara en del 
av en världsvid kyrka, för alla och överallt, var till en början överväldigande och bara några 
månader efter min upptagning var jag aktiv i församlingen. 
 Jag började också engagera mig i SUK och hade en liten anställning där för en tid. Att 
lära sig om olika kulturer var en av de saker jag inte hade tänkt på när jag upptogs i Kyr-
kan, och detta är en av de stora rikedomarna i Sverige. Att se nästan hela världen på ett 
kyrkkaffe är något speciellt som alltid ger mig  stor glädje och tacksamhet - att få möjlig-
het att inte bara läsa om utan även möta nya kulturer genom levande människor. 
 Men den största rikedomen är naturligtvis Den Heliga Eukaristin och Botens sakra-
ment. Efter att ha lärt känna Herren på ett så intimt sätt ville jag ägna hela mitt liv åt att 
hjälpa andra människor att lära känna honom på samma sätt. Att lyfta fram vår Frälsare 
och hans Evangelium och hjälpa människor att komma till himlen, vårt slutliga mål. 
 Och speciellt att meddela eukaristins och bekännelsens sakrament, inte bara till 
Kyrkans medlemmar. Jag vill att också människor utanför Kyrkan ska bli medvetna om 
denna enorma rikedom och låta dem veta att också de kan bli medlemmar i vår Kyrka 
och få del av sakramenten. 

minoritet och utgör endast tre procent av befolkningen.  
Jag har varit aktiv i min hemförsamling och ser nu fram emot att använda mi na erfa-
renheter i en svensk församling och att få många nya kontakter med människor från 
skilda kulturer. Jag hoppas få viktiga och formerande erfarenheter under denna tid och 
många intressanta samtal och diskussioner.  

Forts. från föreg. sida:

Broder	LUDVIG	T.O.R

Vi ses!  KONRAD

Foto:	privat
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Musik
När DETTA SkrIVS har snart juli månad gått till ända och en oviss hösttermin lig-
ger framför oss kyrkomusiker. Hur ska det gå med våra körer och deras repetitioner 
i dessa orostider? På något sätt måste ändå optimismen och tron på framtiden segra, 
så därför planerar vi för en normal körtermin även om den säkert inte blir precis som 
vanligt. Våra konserter till exempel är ju beroende av hur många som får samlas i kyr-
korummet. Antagligen kan man räkna med att nuvarande ”femtio” gäller för hela höst-
terminen och då finns en tanke att dubblera konserterna. Eftersom läget är lite oklart 
så är inga konsertdatum helt spikade utan ni får hålla utkik på församlingens hemsida 
och anslagstavlor efter höstens konserter. 
ULF	SAMUELSSON,	kyrkomusiker	i	församlingen

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	24.		 
• Barnkören. Flickor	och	pojkar	9-14	år.	 
• kyrkokören. Vuxna	i	alla	stämmor,	20-25	st. Fler	är	välkomna,	särskilt	tenorer	och	basar. 
  Ledare: Anne Maj Samuelsson
• Ungdomskören.	Från	ca	15	år,	drygt	30	st.	Fler	är	välkomna,	särskilt	tenorer	och	basar.	
• vokalensemblen. Ca	20	st. God	körvana,	bra	notläsningsförmåga	är	en	förutsättning.	
Plats	för	två	tenorer	och	en	bas.	 Ledare: ulf Samuelsson

• Gregorianska scholan (damröster).		 Ledare:   Helena Mann Sundström 

Församlingsmöte
Fredag 9/10  •  Stora salen kl 19

  byGGprOjEkT!!!
Huvudtemat för församlingsmötet 2020 blir de 
föreslagna tillbyggnaderna.  
Under	de	senaste	åren	har	allt	fler	män	niskor	fun	nit	
vägen	till	våra	gudstjänster	och	vår	öv		riga	verksam-
het.	Det	är	väldigt	glädjande,	men	samtidigt	innebär	
det	ut		ma	ningar,	inte	minst	vad	gäller	lokaler.	Kyrko-
herden	och	församlingens	råd	har	därför	sedan	en	tid	
undersökt	möjligheten	att	bygga	nya	lokaler	ovanpå	
nuvarande	kyrktorget,	kyrkan	och	församlingssalarna.	
Projektet	har	nu	kommit	så	långt	att	det	finns	färdiga	
arkitektritade	förslag	på	tillbyggnader	(se	bild).	Men	
även	om	det	ser	hoppfullt	ut	i	fråga	om	bygglov	åter-
står	mycket	att	lösa	innan	man	kan	börja	bygga.	Hur	
ska	de	nya	lokalerna	utformas?	Hur	ska	de	disponeras?	
Vad	ska	prioriteras?	Och	hur	ska	bygget	finansieras?

Alla medlemmar och vänner hälsas välkomna till 
en kväll med presentation av planerna, diskus
sion, förtäring och trevlig samvaro!
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Etio-Eritreanska missionen

/    /    /    /     

        19      
            
           
      folkhälsomyndigheten      
       
               
   facebook live           
              
  

” ” ” ” ” ” ” ” ----    ” ”” ”” ”” ”    

  (/)  ” ”   ” ”    
     ()        
      ””     -  
          ’     
              ”  
”             
               
              
             

    

”    ”          
     ”   ”   
     ”-”    ’  
   ”   ”      19   
                
 ’     -       
  ’    -      
    ”   ”  ”      
”               
     

                

1  (1   2012)7  2020 2   16/12/ 2012) 22  2020 
3   (13  2012 )19  2020 4 (1  5 ) 5  10  2020(1  5 ) 5  10  2020(1  5 ) 5  10  2020(1  5 ) 5  10  2020    

5   (1 2013)11  2020 6   (29  2013)25  2020  (29  2013)25  2020  (29  2013)25  2020  (29  2013)25  2020    

7          
    

8         Bible Community Bible Community Bible Community Bible Community                 
                        

 
              
    ()          
      folkhälsomyndigheten       
  

     



21

Ur våra kyrkböcker

Elias TSEGAYE  
John WHITE
Joseph SABA 
Israel NTOBUAH 
Theodor SWIECICKI 
Jonathan GERGI 
Sanja NEDELIUS 
Danijela NEDELIUS 
Alicia FRIBERG STETZ 
Eilinn FUENTES  MATAMORUS

Deborah HAGOS  
Lukas ABBAI
Isabelle HINDO
Alexandra HINDO
Amanit GHIRMATSION
Samuel NOORI 
Aloniab TESFAZGHI
Rebecca NAFAA
Anton OKOLIE
Adam KARLSSON

Lilay YOHANS TECLE
Stella CANOON 
Irene LIAHO
Soliana TEKLE
Theodor JARJES
Eliana ABRAHA
Antonia DANIELSSON
Leonora FROHM
Eliana BINIAM
William PALM

Genom dopets sakrament har i kyrkans gemenskap upptagits:

Herre, gör dem genom dopet till dina trogna lärjungar!

våra avlidna:

Maria RÖHL, 30 
Birger BOMAN, 94 
Anastasia VICTORSSON, 54 
Patrick van BLADEL, 56 
Corrado ADAMO, 70

Lars-Olof SJÖBERG, 90
Patrick MVANGI NGUGI, 49
Miro CRNKOVIC, 65  
Wieslaw LIPINSKI, 90 
Klara VERES, 65 
Kerstin ÅNGMAN, 87

Antonin CHYTIL, 90
Renée DUITNJER, 87
Melvyn FERNANDES, 72
Sofia KIM, 83
Birgit LIND BARCELA, 88 
Teresa CARVAJAL, 93 

Herre, låt ditt eviga ljus lysa över dem!

i kyrkans fulla gemenskap upptagits:

Josefina DANIELSSON
Anders BERNTSSON

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

Genom äktenskapets sakrament har förenats:

Gabriella SAWMA & Jan YOUSIF 
Jessica DARI & Denis MANSOURI 
Vina IBRAHIM &Milad ISSA &

Rana ALKHOURI & Johan GUBRAIL
Josefina DANIELSSON & Simon BAKURIN
Jo WIDOFF & Henrik ULFSSON BERNITZ

Må de återspegla Guds kärlek till människorna!

Mässa i S:t josefs kapell på katolska kyrkogården kl 15: 
Mass at the catholic cemetary at 3 pm: fredag	28/8,	måndag	28/9,	onsdag	28/10,	
fredag	27/11,	måndag	28/12.	Norra	begravningsplatsen,	Haga,	grind	6.	Buss	515	till	Linvä-
vartorpet	eller	gångavstånd	från	Karolinska	sjukhuset.	
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Katolskt forum

katolskt Forums program	uppdateras	hela	tiden:		www.sanktaeugenia.se		Katolskt	Forum  
Pro	gram			an	svariga:	•	Sofia	Rosshagen	-	katolsktforum@sanktaeugenia.se	-	08-505	780	23
	 	 	•	Annica	Parts	-	annica.parts@sanktaeugenia.se	

kurSEr hösten 2020 – i samarbete med S:ta birgitta folkhögskola. 
katolska kyrkans lära och liv (termin	1	av	2).	D.	Terstriep	S.J.	Start	7/9.	Stora	salen	kl	19.	200	kr

Ignatius av Loyolas andliga övningar (termin	3	av	4).	R.	Carls	S.J.	Start:	26/8.	Övre	salen	kl	19.	200	kr.

Volontärarbete inom Hospicevård  (termin	1	av	2).	S.	Eikanger.	Start	1/10.	Konferensrummet	kl	19.	200	kr.

Samtal om dagens evangelium. K.	Dietz	S.J.	Start	20/8.	Stora	salen	kl	11–11.45.	Det	går	
bra	att	delta	vid	enstaka	tillfällen.		

ny kortkUrs: katolskt självförsvar  apologetikens grunder.	T.	Idergard	S.J.	Tisdagarna		
8/9,	22/9,	6/10,	20/10,	3/11.	Övre	salen	kl	19.	100	kr.

Ikonmåleri/classes in Icon painting.	A.	Deriev.	Fyra	kurser:	25-27/9,	23-25/10.	Elisabeth-
rummet.	1500	kr/kurs.

Gud och det onda.	R.	Carls	S.J.	Start 24/8	 kl	18.30. Obs! i	S:ta	Ragnhilds	kapell,	Blackeberg.	200	kr.

Vidgade vyer.	Kurser	för	seniorer	och	daglediga.	Skapande,	språk	mm.	Se	hemsidan.

Laudato Sí  bokcirkel och samtal.	L.	Agnani.	Start	14/9.	Kl	18.45.

Forum Filmklubben  att se på film som du lyssnar på musik. S.	Nordlöf.	Första	lördagen	
i	månaden	kl	18.15,	förfilm	17.30.	Start	i	september.	Info	inför	varje	tillfälle.

Catholic University Chaplaincy (CUC) Stockholm. Sundays	7.15	pm,	Café	Eugenia. For 
More information, please see p 24. mikael.schink@gmail.com 

kuLTurArrANGEMANG – i samarbete med studieförbundet bilda. 
17/9: kyrkan i farsotens tid. Panelsamtal.	D.	Terstriep	S.J,	Camilla	Lif,	Andreas	Carlgren,	Stora	salen	kl	19.

22/9: Nelly Sachs författarskap.	Axel	Englund,	professor	Stockholms	universitet.	Biblio-
teket	kl	19.

24/9: Mariasystrarna 100 år.	Sr	Dorothea.	Katolsk	hist.	före	ning.	Stora	salen	kl	19.

1/10: En strävan efter sanning. Samtal	med	Bengt	Kristersson	Uggla,	professor	Åbo	
Akademi	och	Ulf	Jonsson	S.J.,	professor	Newmaninstitutet.	Stora	salen	kl	19.	

13/10: john Henry Newman. Philip	Geister	S.J.,	direktor	Newmanistitutet.	Biblioteket	kl	19.

22/10: Ellen Ammann  en svenska i bayern.	Klaus	Dietz	S.J.	Katolsk	hist.	förening.	Stora	salen	kl	19.

29/10: ”under Stjärnvalv”. Recitation	och	piano.	Stina	Ekblad,	Matti	Hirvonen.	Stora	salen	kl	19.

5/11: Existentiellt samtalscafé – om kvinnlighet.	Lovisa	Bergdahl,	docent	Södertörns	hög-
skola,	Annica	Parts.	Övre	salen	kl	19.

26/11: Samtal med Charlotte Gyllenhammar. Konstnär	och	katolik.	Stora	salen	kl	19.
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Nu öppnar café Eugenia igen 1/9 –  
med ny caféinnehavare.

 – Vi vill att det ska bli ett ställe med var-
dagskänsla. Alla kan komma hit, säger Alex 
Pintus, en av dem som nu tagit över caféet. 
Församlingens café-utskott var nog lite 
bekymrade. Kommer någon vilja driva Café 
Eugenia efter Stadsmissionen som gjorde 
det så bra. 
  Men flera intressenter anmälde sig utan 
att församlingen själv egentligen behövde 
anstränga sig alls. Och det var svårt att 
välja. Alla var ju bra! Så, vad blir det nu? 
 Alex Pintus, hans bror Stefano och Nic-
las Edberg heter de nya caféinnehavarna. 
De två första har sina rötter i Italien. 
 – Vi är uppfostrade på italiensk mat, 
säger Alex. Tillsammans har vi drömt om 
att öppna något med familjekänsla. En sam-
lingsplats både för unga och gamla. 
 En del av caféutbudet blir italienskinspirerat. Alex nämner cornetti, cannoli och 
aragostine. Men också svenskt förstås. 
 Och de vill pröva något helt nytt: Pinza – en sorts mindre pizza fast nyttigare, med 
ris, soja och vetemjöl som bas. Krispig och bättre för magen, säger de. Rätten kommer 
från antikens Rom och bygger lite på att man använde det som fanns tillgängligt. Det 
finns också en historia om att pinzorna var det man gav prästerna som tack för allt 
man fått från kyrkan. 
 Lunch kommer att serveras. Pinzor och  matiga sallader först direkt när de startar. 
Sedan vill de lyssna på vad kunderna önskar. Det blir vegetariska alternativ och ekolo-
giskt så långt det går med både klassiska fyllningar och gourmetpålägg till pinzorna. 
 Hur blir det att komma till en katolsk församling? 
 – Känslan är bara positiv, säger Alex. Det finns redan en församling här. Vi får 
lyssna till vad man vill. Och kanske hjälpa till om vi kan. Alla ska vara välkomna.

Text	och	bild:	PEHR	THORELL	 
Ekonomiansvarig	i	S:ta	Eugenia

Fr	v:	Niclas	Edberg,	Stefano	Pintus,	Alexander	Pintus

Öppen samtalsgrupp för frånskilda och separerade.  
Följande	måndagar:	7/9,	5/10,	2/11,	7/12.	Konferensrummet	kl	19.	Samling	på	kyrktorget	
innan.	Mässa för ofrivilligt ensamma tisdag 29/12. 
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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,	du	ring	the	Offertory	at	Mass.	The	
subsequent	occasions	are:	11/10 • 13/12 • 2021: 14/3 • 16/5 • 1/8.  

cuc – catholic university chaplaincy. A	group	of	students	and	young	
adults	from	around	the	world.	Discussions,	sharing	and	social	time	at	
CUC.	Sunday	after	Mass	in	English	in	Café	Eugenia.	More	information	at	
our	Facebook-group,	Catholic	Students	in	Stockholm.	We	hope	to	be	able	
resume	our	Sunday	meetings	as	usual	in	the	beginning	of	September,	
despite	the	pandemic.	 
Father	Mikael	Schink	S.J.,	University	Chaplain,	076-076	16	27.		 
mikael.schink@gmail.com 

Filipino Mass. Vigil	Mass	on	Saturdays	at	5	pm,	once	a	month.	For	dates	and	more	information,	
please	contact	fccstockholmsweden@gmail.com,	dfv0318@yahoo.com.

African Mass. Vigil	Mass	on	Saturdays	at	5	pm: 10/10, 14/11, 12/12.  
For	information,	please	contact:		eddypemida@gmail.com.	

Filipino choir sings	in	Mass	in	English	and	in	Filipino		Mass		 
Please	contact		cfcfflstockholm@gmail.com.  

uganda choir	sings	in	Mass	in	English.	 
Please	contact:	Florance	Mukasa,	mukf2013@hotmail.com,	070-0373829.		Or	ugacacos@gmail.com,	
073 9550422.

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

Information in English

sing in a choir! 

The Spirit of the Liturgy.
Joseph Cardinal Ratzinger • Ignatius	Press	2000/2014	 

Det icke förhandlingsbara  En debattbok mot dödshjälp
Red: Barbro Carlsson, Sture Gustafson, Hans Hellström • Veritas	2011 
 Drömmen om innersta sjön. 
Martin Lönnebo • Verbum	2019

Världens furste.  
Robert Hugh Benson • Fredestad	förlag	(1907)	2020.
Handla	gärna	i	vår	web-shop	www.katolskbokhandel.com  
Välkommen! 

Katolsk Bokhandel
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Schedule of courses 
biAnnual Terms
		 #1	from	September	2020	to	December	2020
	 #2	from	January	2021	to	June	2021 

Weekly Sessions
Every Sunday at	St.	Eugenia	Catholic	Church,	 
Kungsträdgårdsgatan	12 

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

Special days
6th	September	2020:				 Week	36		 Commission	of	Catechists
20th	September	2020:		 Week	38		 Catechetical	Sunday
24th	December	2020:	 Week	52		 Christmas	Eve
25th	December	2020:		 Week	52		 Christmas	Day	
31st	December	2020:		 Week	53		 New	Year’s	Eve
4th	April	2021:													 Week	13											 Easter	Sunday

 cENTrE FOr ENGLISH cATEcHESIS
st. EUGEnia catHoLic cHUrcH
kungsträdgårdsgatan12,  11147 

DiocEsE of stockHoLm
For more information contact: sr.veronica@sanktaeugenia.se 

INCULTURATION OF FAITH FORMATION IN A MULTICULTURAL CATHOLIC PARISH

Welcome to 

CEC

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

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

prOGrAMME STrucTurE 2020/2021

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

NB:	The	new	re	-
gist			ra	tion	will	ta	ke	place	
on	30th	August	2020	after	
the	6pm	Mass	at	the	pa-
rish	hall.	Subsequently,	
the	new	catechetical	
year	(2020/2021)	resu-
mes	on	6th	September	
at	4pm.		



26

S:ta Ragnhilds kapellförsamling Bromma

S:ta Ragnhilds kapell • Josephinahemmet   
Drachmannsgatan 2 • 168 49 Bromma  

08-37 29 45 • T-bana: Islandstorget 
Pater Rainer Carls S.J.: 08-37 21 66  

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

(under	Kapellförsamlingar/S:ta	Ragnhild) 

kära medlemmar i S:ta ragnhilds kapellförsamling! Även	om	corona-pan-
demin	fortfarande	bestämmer	livet	i	vår	närmaste	omvärld,	har	vi	ändå	beslutat	
att	börja	fira	våra	vanliga	söndagsgudstjänster	kl	11.	Eftersom	bara	50	personer	
får	vistas	i	kapellet	samtidigt	måste	vi	inskränka	antalet	besökare	utifrån.	Hittills	
har	omkring	35	personer	varit	närvarande,	så	det	finns	plats	för	några	till.	Ni	
som	gärna	vill	komma	till	söndagsmässan	kan	få	plats	i	ett	avgränsat	område	
i	kapellet.	Men	det	är	inte	troligt	att	vi	i	början	av	september	kan	fira	två	mäss-
sor	på	söndagarna	igen.	Tyvärr	blir	det	inte	heller	något	kyrkkaffe	efter	mässan.	
Vardagsmässorna	firas	i	vanlig	ordning,	men	vi	ber	er	hålla	behörigt	avstånd,	i	
synnerhet	till	de	boende.

S:ta ragnhilds kapell, josephinahemmet
Drachmannsgatan 2, blackeberg

Mässfirande, Eukaristisk tillbedjan, bikt -	 
se	sid	2.
Teologisk studiecirkel	-	Gud och det onda	:	
Följande	måndagar	kl	18.30:	24/8,	7/9,	21/9,	
5/10,	19/10,	2/11,	16/11,	30/11,	14/12.	

Ingen trosundervisning ännu	-	så	snart	detta	
är	möjligt	kommer	vi	att	meddela	er.	Föräldrar	
till	barn	som	ska	gå	till	sin	första	kommunion	
får	särskild	information. 

Tyvärr	kommer	våra	kaldéer,	som	under	12	
år	firat	sina	gudstjänster	hos	oss,	att	lämna	
oss,	eftersom	de	fått	rymligare	lokaler	i	Ten-
sta.	Fader	Antonius	Almaleh	har	skivit	ett	
tackbrev,	se	nedan.	

Aktuella uppgifter om	kapellets	gudstjänster	
och	kyrkliga	evenemang	kommer	att	finnas	
på	församlingens	hemsida	(se	rutan	intill).	

Tackbrev till S:ta ragnhilds kapellförsamling från fader Antonius Almaleh

Forts. nedtill på nästa s: 

Kära vänner i S:ta Ragnhilds kapell.
Vi i den kaldeiska gruppen har av stiftet fått möjligheten att fira våra gudstjänster i Tenstakyr-
kan från och med början av augusti, efter att den syrisk-katolska gemenskapen flyttat till Akalla 
kyrka, som katolska stiftet nyligen köpt.
 Det är därför med vemod jag skriver detta meddelande till er. Jag hade naturligtvis hoppats 
kunna få möjlighet att träffa er i kapellrådet, eftersom den kaldeiska riten har firats i S:ta Ragn-
hild de senaste tolv åren. Jag vet hur mycket det har betytt för våra kaldeiska familjer att kunna 
vara hos er och hur välkomna och hemma de har känt sig hos er.
 Även för mig har det varit en stor glädje och förmån att få fira en del av gudstjänsterna för er 
under detta år, trots att corona-pandemin har satt allas tillvaro litet på snedkanten.
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Ny katolsk närvaro i Akalla och Tensta
Efter 22 år i Tensta kyrka har de syrianska katolikerna äntligen hittat en egen hemvist. 
Stiftet köpte för några veckor sedan Akalla kyrka (Sibeliusgången 7) samtidigt som Tensta 
kyrka också i fortsättningen hyrs, nu för kaldéerna.

Det var en stor glädje att efter långt sökande äntligen ha funnit en lämplig lokal för de sy rian-
ska katolikerna under ledning av fader Adris Hanna. Kyrkan heter nu De heliga mar ty rernas 
kyrka och är belägen inom S:ta Eugenias upptagningsområde. Det förstorar kontaktytan ock-
så för de latinska katolikerna som hittills inte varit synliga i de nordvästra förorterna i form 
av en kyrka och annan verksamhet. De heliga martyrernas kyrka kommer även att begagnas 
av den armeniska-katolska missionen med fader Hovsep. Men det vore värt för S:ta Eugenia 
församling att fundera på hur vi vill bli mer aktiva i förorten. 
 Samma fråga ställs i samband med kaldéernas nya hemvist i Tensta kyrka. Under 
många år har de firat mässa i S:ta Ragnhilds kapell i Blackeberg. Nu har missionen flyttat 
till de rymligare lokalerna i Tensta. 
 I samråd med alla missioner och församlingens olika råd vill vi ta ställning till hur Ka-
tolska kyrkans närvaro, med dess olika riter och former, kan utökas i förorterna. Har ni 
idéer och önskemål vänd er gärna till kyrkoherden eller till en av missionernas rektorer. 
Kh	DOMINIK	TERSTRIEP	S.J.

De Heliga Martyrernas syrianska katolska kyrka
Sibeliusgången 7, Akalla

Heliga Familjens katolska kapell 
(Tenstakyrkan) Tisslingeplan 34, Spånga

För	gudstjänsttider	i	de	olika	kyrkolokalerna,	se	sid	2. 

Vi firade vår sista mässa i S:ta Ragnhild söndagen den 2 augusti. Det skedde i en anda av tack-
samhet men också vemod.
 Från och med måndag den 3 augusti firar jag samtliga gudstjänster i Tenstakyrkan, söndagen 
i själva kyrkorummet, och vardagsmässorna i ett mindre kapell som vi inrättat. Där kommer 
jag att fira mässor i både kaldeisk och latinsk rit.
 Ni är naturligtvis varmt välkomna att besöka oss där. Vi befinner oss trots allt inom samma 
församlings gränser, S:ta Eugenia.
 Än en gång vill jag rikta min och den kaldeiska gemenskapens stora och varma TACK för de 
tolv åren. Jag står gärna till förfogande, i mån av tid och möjlighet, för att hjälpa till hos er, när 
behovet uppstår. 
Förenade i bönen
f. Antonius Almaleh
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jj

POSTTIDNING         B

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

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

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

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

kyrkoherde pater Dominik Terstriep 08505 780 07 kyrkoherde@sanktaeugenia.se
pater Thomas Idergard 08505 780 17 thomas.idergard@sanktaeugenia.se  
Pater Klaus Dietz  076-9489689 klaus.dietz@sanktaeugenia.se
Pater Rainer Carls 08-37 21 66 pater.carls@gmail.com
Pater Mikael Schink 076-0761627 mikael.schink@gmail.com
pater jörg Nies 0738005123 jorg.nies@sanktaeugenia.se  
Diakon Anders Wickström 08505 780 15 anders.wickstrom@sanktaeugenia.se
Diakon ronny Elia  0735050544 ronny.elia@ sanktaeugenia.se 
Abba Uqbamariam Tesfamariam 505 780 26, 072-014 54 09 uqbamariam.tesfamariam@katolskakyrkan.se 
Abba Asfaha Kidanemariam  073-666 11 68 asfaha.kidane@sanktaeugenia.se
Fader Adris Hanna 070-773 20 65 adris.hanna@katolskakyrkan.se
Fader Antonius Almaleh 073-639 36 14 antonius.almaleh@gmail.com 

Syster Veronica Osuji DMBM 076-564 84 34 sr.veronica@sanktaeugenia.se 
Syster Rose Anyanwu DMBM 076-651 69 81 sr.rose@sanktaeugenia.se
Syster perpetua Orji DMBM 073-995 96 23 sr.perpetua@sanktaeugenia.se
äldreverksamheten: Ingegerd Lennartsson 08505 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 
kyrkomusiker: Helena Mann Sundström 070990 50 39 helena.mann@sanktaeugenia.se 
programansvarig: Sofia rosshagen 08505 780 23 katolsktforum@sanktaeugenia.se  
programansvarig: Annica parts  annica.parts@sanktaeugenia.se
ungdomskonsulent: rodas berhane 0735593320 ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se
Ekonomiansvarig, volontärsamordnare: pehr Thorell 08505 780 04 pehr.thorell@sanktaeugenia.se
Expeditionsansvarig: Mirtha basombrio  08505 780 01 exp@sanktaeugenia.se
Informatör, administratör: Elisabeth kvist  08505 780 03 elisabeth.kvist@sanktaeugenia.se
Fastighetsansvarig: Henrik Ström 08-505 780 16 henrik.strom@sanktaeugenia.se

Katolsk Bokhandel  08-611 34 35 kbh@katolskbokhandel.com  
josephinahemmet 0837 29 45 info@josephinahemmet.se 
Kyrkogårdsförvaltningen: Jan-Ola Axelsson  08-611 12 29  info@katolskakyrkogarden.se
Sjukhuspräst: Fader Marcus künkel 070278 15 12 chn.kunkel@icrsp.org 

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


