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Elsparkcyklarna i våra städer har blivit ett trätoämne. Ni kan den engagerade diskus-
sionen som handlar om deras ekologiska nytta eller påverkan på framkomligheten i stan. 
Det är inte poängen här. Jag vill snarare lyfta fram en cykelspiritualitet – ett begrepp som 
myntades av den franska författaren och mystikern Madeleine Delbrêl (1904-1964) och 
som har utvecklats av sr Edith Kürpick.1 

Att cykLA kräVer BÅDe Det eNA OcH Det ANDrA. Men oavsett hur många 
växlar cykeln har eller om det till och med är en elcykel måste man trampa på peda-
lerna. Att cykla kräver kroppslig rörelse. Utan att röra sig kommer man inte fram en 
enda centimeter. Man måste vara flexibel, ibland resa sig från sadeln, luta sig i kurvan 
... Pakethållaren gör det möjligt att ta med sig någonting. Dessutom kan man – om 
förmågan finns – cykla utan att hålla sig i styret, vilket polisen i min hemby brukade 
straffa strängt.

eLSpArkcykLAr DäreMOt SkiLjer SiG i MÅNGt OcH Mycket FrÅN cyk-
LAr. Man låser upp den med hjälp av sin smartphone, och när batteriet är laddat kan 
man direkt köra sin väg. Elsparkcyklisterna står upprätta som med en osynlig bräda i 
ryggen, och kan röra sig utan någon ansträngning. Man kan inte ta med sig någonting 
och börjar inte heller svettas. Det verkar som om sparkcyklisten har grepp om allting 
och den fullkomliga översikten. Suveränt rusar han fram genom alla situationer.

eLSpArkcykeLN LäMpAr SiG kANSke iNte riktiGt FÖr eN kriSteN Spiri-
tuALitet. Däremot kan cyklandet ge oss några hänvisningar. Det kristna livet präg-
las av rörelse: rörelsen mellan himmel och jord, Gud och människa, nåd och frihet, 
aktion och kontemplation, men också mellan trohet och misslyckande, sökande och 
uppfyllelse. Vi rör oss mellan dessa olika poler, är så att säga på väg med våra cyklar. 
Att vara kristen betyder att växa in i det som vi är från Gud: hans älskade skapade var-
else, lemmar i Kristi kropp. Utan att växa in i den nåd som är oss given genom vårt livs 
nakna faktum och genom vårt dop finns ingen utveckling. Vilka grundattityder behö-
ver vi för en cykelspiritualitet präglad av rörelse?

Vi BeHÖVer eN trO SOM äLSkAr jOrDeN. Gud har skapat jorden av överflö-
dande kärlek och frihet. Han har skapat oss människor som han betrott med att för-
valta denna underbara skapelse. Sett utifrån Gud vilar en välsignelse över allt skapat. 
Kristus själv har lovat att vara med oss »alla dagar till tidens slut« (Matt 28:20). Efter-
som jorden är en Guds gåva är vi kallade till att älska och omsorgsfullt ta hand om 

1    Sr Edith är priorinna i den monastiska gemenskapen Sœurs de Jérusalem i Köln. Hennes artikel som 
jag inspirerats av finns i Geist und Leben 2 (2021) s 116-123.

LEDarE

Cykel eller elsparkcykel? 
Rörelse – en av det kristna livets grundbultar

Forts. på nästa sida:
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Forts. från föreg. sida:

den. Hur vill vi lämna tillbaka det som har anförtrotts åt oss under en begränsad 
tid? Vi kan, vi får inte försöka komma undan på en snabb andlig elsparkcykel som 
inte låter sig beröras av det som sker på och med jorden. Det är den här världen som 
Gud älskade så mycket »att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på 
honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv« (Joh 3:16). En cykelspiritualitet försöker 
imitera Guds rörelse i riktning mot jorden, hans nedstigande i det konkreta, ja också 
i det krokiga och smutsiga, mörka och murkna. Det kan kosta på. Den som inte bara 
rusar förbi måste räkna med sår.

Vi BeHÖVer eN trO SOM äLSkAr HiMMeLeN. Att vi är kallade till att engagera 
oss för allt skapat har blivit common sense i kristenheten. Hur är det då med himme-
len? Ett engagemang för himmelen har de senaste årtiondena ofta inte framstått som 
ett eftersträvansvärt mål. Det historiska minnet har länge varit belastat med förebrå-
elsen att de kristna bara strävar efter saligheten i himmelen och struntar i jorden. De 
fattiga, lidande och marginaliserade tröstades billigt med det framtida löftet för att inte 
behöva förändra levnadsförhållandena här och nu.

MeN DeNNA FÖreBrÅeLSe Biter kNAppASt iDAG. Ibland är jag frestad att tala 
om en himmelsförgätenhet. Att jorden inte är vårt slutgiltiga mål, utan att vi är på väg 
på, genom och med jorden in i den himmelska fulländningen, det är kanske någonting 
som en del kristna inte längre riktigt tänker på. Vi får inte inrätta oss här på jorden, 
kristendomen får inte bli en rent horisontell tro. Jesuitpatern Alfred Delp har skrivit 
att vi »förråder himmelen om vi inte älskar jorden, och att vi förråder jorden om vi 
inte tror på himmelen«. Det skapade är inte något slutet system utan öppet för sin 
fulländning i den treenige Gudens liv. Det är vårt hopp att inte vara instängda här på 
jorden. En tro som älskar himmelen hindrar oss från att för tidigt stiga av cykeln.

De BÅDA rÖreLSerNA, DeN MOt jOrDeN OcH DeN MOt HiMMeLeN, hör 
det kristna livet till. Vi är kallade att röra oss mellan dessa båda. Många uttryck i kyr-
kans liv, liturgi, förkunnelse och trospraxis vittnar om denna rörelse. Kanske finns inte 
någon helt balanserad cykeltur mellan dem. Beroende på vem man är, vad man upp-
täckt som sin kallelse eller helt enkelt finner angeläget uppehåller man sig mer på en 
av de båda polerna, men det behöver inte ske på bekostnad av den motsatta. Det ka-
tolska består just i både-och: Jesus Kristus som Gud och människa, nåd och gärningar, 
aktion och kontemplation, Skrift och Tradition o.s.v.

Att cykLA MeLLAN HiMMeL OcH jOrD är det kristna livets vattenstämpel som 
kräver en viss tolerans för kontraster – inte motsägelser. Att två saker som verkar vara 
motsatta  ändå är förbundna med varandra, ja till och med förutsätter varandra. Den 
som vill cykla måste kunna balansera, annars ramlar han. Det är inte lätt, måste läras 
och har i historien bemötts på två extrema sätt. Dualismen har rivit bandet mellan 
polerna: här jorden och materien – där Gud och Anden, här mörkret – där ljuset. Mo-
nismen har blandat ihop allting så att skillnaderna suddats ut och det inte längre finns 
två poler: Gud och människan har urskillningslöst blivit ett. Dessa extrempositioner är 
på något sätt enklare och framstår därför som attraktiva eftersom de kan – åtminstone 
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teoretiskt – lösa en del problem. Men dessa enkla lösningar – splittring och identitet 
– avspeglar inte hur det är fatt med Gud, människan och världen.

 
Jag önskar oss alla den rörlighet som hör cyklandet till också för vårt kristna liv. Vi är 
tillsammans på väg. Låt oss hålla kontakt med varandra och fortsätta samtalet även om 
det kan bli krävande.

eugeniadagens kollekt – till fredsarbete i Filippinerna

Fred	är	viktigt	
för	mänsklig	
fortlevnad.	Men	
på	många	stäl-
len	i	världen	får	
människor	inte	
leva	i	denna	
fred.	Etniska	och	
religiösa	mot-
sättningar leder 
till	väpnade	
konflikter.	På	
andra	håll	kan	
orsaken	vara	
brist	på	vatten	eller	försörjningsmöjligheter.	Sedan	decennier	plågas	södra	Filippi-
nerna	av	väpnade	konflikter.	I	Marawi	i	Mindanaoregionen	vill	Jesuiternas	flykting-
verksamhet	(JRS)	överbrygga	grundläggande	misstroende	mellan	människor	och	
grupper	genom	att	bygga	upp	förtroende.	Framförallt	riktar	man	sig	till	ungdomar	
och	kvinnor.	Tillsammans	med	ungdomarna	och	deras	familjer	engagerar	man	be-
folkningen	i	det	fredsfrämjande	arbetet	och	arbetet	med	deras	självförsörjning.	S:ta	
Eugenias	påskkollekt	gick	till	detta	ändamål.	Eftersom	behoven	är	fortsatt	stora	går	
även	Eugeniadagens	kollekt	till	detta	angelägna	ändamål.

JOHAn	APPElBERg 
Ordförande	för	Katastrofkontot

• Pg 479 16 67-1 • Swish 123 105 1507 
• Ange ”Filippinerna” 

Kh	DOMInIK	TERSTRIEP	S.J.
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fördjupning

Forts. längst ned på nästa sida:

50 år av tradition och förnyelse
Semper idem - alltid detsamma - var mottot för kardinal 
Ottaviani, en av kritikerna mot Andra Vatikankonciliet 
och mot Paulus VI:s liturgireform. Inga ändringar! Det 
gamla är alltid bäst.
 
uNDer MiN BArN- OcH uNGDOMStiD efter kri-
get präglades Kyrkan i Oberfranken (Sydtyskland) av 
from trygghet. ”Man” var katolik. Också för mig var det 
självklart. Men som tonåring upplevde jag gudstjänster, 
processioner, psalmer, prästens altarmummel och pre-
dikningar som gammaldags och jobbigt. Det blev annor-
lunda när jag hade inträtt i jesuitorden. I novitiatet lärde 
jag mig inse vilken rikedom det finns i den katolska tra-
ditionen och i liturgin. 

SeDAN kOM VäNDpuNkteN: kONciLiet (1962-65). 
Det var som en frisk vind som blåste bort mycket damm 
som hade samlats i Kyrkans lokaler. Aggiornamen to - 
öppna dörrarna för att skapa dialog - och ”till rötterna” 
var de positiva kärnbegreppen för konciliedeltagarna. 
Sam tidigt ville de rensa bort vissa felutvecklingar under 
de senaste århundradena, nämligen triumfalism, lega-
lism och klerikalism. Triumfalism: att Kyrkan uppträder 
i makt och ära, att den anser sig alltid ha varit felfri och 
ensam har hela sanningen. Legalism: att man vill lösa alla problem med principer och 
lagboken, utan att beakta den konkreta människan och hennes situation. Klerikalism: 
att lekfolket är helt underordnat präster och biskopar (på engelska, skämtsamt ut-
tryckt: ”they have to obey, to pray and to pay”).

FÖr MiG HADe kyrkANS FÖrNyeLSe eN DOFt AV FriHet. Prästvigd år 1971 upp-
levde jag med glädje den nya andan. I samarbete med pater Erwin Bischofberger, och med 
kyrkoherde Peter Hornungs godkännande, kunde jag experimentera med gudstjänster och 
ungdomsarbete. Idag skulle jag skaka på huvudet åt alla överdrifter jag då gjorde. Samtidigt 
upplever jag att det i vissa länder ännu råder stora brister i fråga om pastoral och liturgi. Då 
tenderar vissa grupper att istället vända sig till nostalgiska former från före Andra Vatikan-
konciliet. Förnyelsen är ju en mognadsprocess som behöver omtanke och tid. 

Det gäller ockSå För ett PräSterligt liv unDer 50 år. I vårt stift och 
i de församlingar där jag varit kyrkoherde (Uppsala, Järfälla och S:ta Eugenia) har jag 

Under	högmässan	den	1	augusti	
firade	p	Klaus	Dietz	sitt	50-årsjubi-
leum	som	präst.	Han	har	tidigare	
varit	både	kyrkoherde	i	S:ta	Eugenia	
och	Stockholmsjesuiternas	superior.	
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fått uppleva utveckling och tillväxt på olika plan, med olika patres och medarbetare. 
Det är oviktigt att räkna upp en personlig statistik över gudstjänster, bikt, ungdomslä-
ger, gruppresor, reträtter, föredrag och många själavårdssamtal. Det är inget att skryta 
med. Gud gav mig förmågan att bli ett redskap i hans hand, vilket jag är mycket tack-
sam för. Det känns som om jag har dragit en huvudvinst i livets lotteri!

Under flera år utkristalliserades två mål för mig: Att komma närmare Gud och att leda an-
dra närmare Gud. Jag tycker mig inte ha lyckats särskilt bra, varken med det ena eller med 
det andra. Det är tur att vår Herre är barmhärtig – mot mig och mot oss alla. Deo gratias!

KlAUS	P.	DIETz		S.J.
Se	också	bilder	från	p	Klaus	50-års-
jubileum	som	präst	finns	på	s	8-9.	 

om godhet en evig fråga 
 
Sedan januari 2021 har Karin Linell varje tis dag på sin Facebooksida publicerat och 
kommenterat ett citat av den kände filosofen Søren Kierkegaard. Citatet nedan publice-
rades tisdag 13 juli. Karin är föredragshållare och kursledare vid Senioruniversitetet med 
kurs om existentiella aspekter utifrån Kierkegaards författarskap. Hon är också vice ord-
förande i församlingens pastoralråd. 

GODHet, Att VArA GOD innebär en etisk 
förpliktelse om att älska vilket, enligt Kierkegaard, 
kan tolkas på två sätt: 1. Att se kärleken hos den 
andre och 2. Att med kärlek - kärleksfullt - se den 
andre. 
 
Det FÖrStA pÅStÅeNDet angår den and re 
människan. Det är vår plikt enligt Kierkegaard 
att ”se kärleken i den andre människan genom att 
förutsätta att kärleken finns där av Gud nerlagd. I 
och med det kan man uppbygga kärleken hos den 
andre”. Det andra påståendet vänder perspektivet 
och misstanken mot sig själv. ”Ser du kärleksfullt 
på den andre? Eller ser du bara det uppenbart 
dåliga beteendet? Då är det inte bara den andre 
som går förlorad utan du har förlorat kärleken och 
därmed också förlorat dig själv. Om du däremot 
ser med kärlek på din nästa kommer du att kunna 
se det älskliga i den mest förfärliga situationen”. 
 
kierkeGAArD ANVäNDer en fantastiskt fin 
analogi om två konstnärer för att illustrera skillnaden: ”Den förste konstnären reser värl-
den runt för att finna en människa som är värd att målas av men kommer till slutsatsen 

Forts. längst ned på nästa sida:

Søren	Kierkegaard.	Efter	teckning	av	n.C.	Kierke-
gaard	ca	1840.	Kungliga	Biblioteket,	Danmark.
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Präster i 50 år!  
P. Klaus Dietz S.J.  

P. Francisco Herrera S.J. 

Från vänster till höger i bild:	P	Thomas	Idergard	S.J.	p	Stefan	Dartmann	S.J.,	p	Klaus	Dietz	S.J.,	p	
Francisco	Herrera	S.J.,	p	Dominik	Terstriep	S.J.,	msgr	Mirek	Dudek,	p	Jörg	nies	S.J.

rapporter

att han söker förgäves. Han har inte funnit ett endaste felfritt ansikte i hela världen; i 
ettvart ansikte har han sett ett eller annat litet fel. Den andre konstnären blir hemma 
då han inser att det inte kan finnas ett endaste ansikte som är så obetydligt och felak-
tigt att han inte kan se något skönt och förklarat i det”. 
 
DeN ANDre kONStNäreN menar Kierkegaard 
är ”den sanna konstnären för att han ser kärleksfullt 
kärleken hos den andre. Han ser kärleken – han 
framälskar kärleken. Han ser inte bara den andre 
människan med dennes svagheter, fel och ofullkom-
ligheter, utan finner alla ansikten älskliga trots dess 
alla svagheter, fel och ofullkomligheter” (S.K.).

KARIn	lInEll

Forts. från föreg. sida:

FAKTARUTA:  
Søren kierkegaard (1813-1855)	var	
en	dansk	filosof,	teolog	och	för	-
fattare.	Han	räknas	som	en	av	förebå-
darna	av	existentialismen,	en	riktning	
inom	filosofin	under	sent	1800-tal	
och	första	halvan	av	1900-talet.	
Kierkegaard	var	troende	kristen	och	
betonade	den	enskilda	människans	
val	och	ansvar,	grundade	på	upple-
velsen	av	sin	egen	existens.
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pater klaus Dietz S.j. och pater Francisco Herrera S.j. firade	50-årsjubieum	som	präs-
ter	i	högmässan	söndag	1/8.	Kyrkan	var	välfylld,	och	många	var	glada	över	att	åter	kunna	
vara	på	plats,	efter	en	lång	tid	av	restriktioner.	För	dem	som	ändå	inte	kunde	närvara	sändes	
högmässan	digitalt.	 

Stockholmsjesuiternas	nytillträdde	superior,	pater	Stefan	
Dart		mann	S.J.,	predikade	utifrån	sina	erfarenheter	som	bl.a.	
rektor	för	prästseminariet	germanicum	et	Hungaricum	i	
Rom1.  
 
Respekt,	menade	p	Stefan,	bör	vara	ett	rättesnöre	för	präs-
ter	i	olika	stadier	av	deras	livsgärning.	Respekt	för	sig	själva,	
respekt	för	gud	och	för	människorna	som	man	blivit	vigd	

för.	Respekt	för	den	tid	
vi	lever	i	och	slutligen	
respekt	för	prästämbetet	
där	prästen	ska	hjälpa	
andra	till	framsteg	och	
glädje	i	tron	(Fil	1:25).	 
P.	Stefan	tackade	ju-
bilarer	na	-	och	även	
msgr	Mirek	Dudek	som	
närvarade,	och	senare	samma	månad	skulle	fira	50-års-
jubileum	i	Domkyrkan	-	för	respektfull	tjänst	i	Kyrkan.	
Efter	högmässan	inbjöds	till	gratulations-mingel	på	
kyrktorget.	

1						läs	om	p	Stefan	i	Eugeniabladet	2-2021,	som	även	finns	på	hemsidan.	 

Pastoralrådets	ord	förande	Karin	
linell	uppvaktade	jubilarerna	å	
församlingens	vägnar.			



10

Kyrkoherden fyller 50 år!  P. Dominik Terstriep S.J. 

Den 5/8 fyllde kyrkoherde Dominik 50 år.	Samma	dag	gratulerades	han	av	personalen	med	tårtkalas,	
och	i	högmässan	söndag	8/8	var	det	församlingens	tur.	Pastoralrådets	ord	förande	Karin	linell	uppvaktade	
med	bokgåva.		

Mary Marín har under flera år 
va	rit	en	upp	skattad	och	mångsidig	
vo	lon	tär.	nästan	dag	ligen	kunde	
man	se	hen	ne	i	församlingens	loka-
ler	-	fram	till	i	våras.	Då	reste	Mary	
nämligen	tillbaka	till	sitt	hem	land,	
Peru,	där	hon	också	ingår	i	en	klos-
terorden.  
Engagemanget	i	för	sam	ling	en	
började	för	sju	år	sedan	då	Mary	
började	hjälpa	till	med	barnens	
trosundervisning:	"Min	dröm	var	att	
barnen	skul		le	lära	kän	na	Jesus,	och	
uppleva	vänskap	med	varandra",	skriver	Ma		ry	i	ett	mail.	Snart	började	hon	också	sy	nas	i	sak-
ristian	och	som	kommunionutdelare.	Hon	var	även	verksam	inom	fängelse	själavården.	Före	
pensioneringen	2009	arbetade	Mary	som	matte	lära		re.	Hon	deltog	i	ett	pro	jekt	inom	Stock-
holms	stad	för	att	utveckla	en	webplattform	för	elever	i	klass	6-9,	webbmatte.se,	som	finns	

Forts. längst ned på nästa sida:
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Högtider och speciella gudstjänster

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

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

7/10 – torsdag:	S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron, högtid. Mässa 
kl	12,	vesper 17.30.	Högmässa	kl	18	där	Kyrkokören	medverkar.

10/10 – 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. 
 
23/10 – lördag: Dag Heinrichowski* prästvigs	i	Hamburg	av	kardinal	Anders	Arborelius,	
biskop	av	Stockholm.	

1/11 – måndag:	alla Helgons dag,	högtid	(se	annons	för	Allhelgonahelgen	s	12).	 
all Saints' Day	(see	separate	ad	on	p12).	 
2/11 – tisdag:	alla Själars dag	(se	annons	för	Allhelgonahelgen	s12). 
all Souls' Day	(see	separate	ad	on	p	12).

7/11 – 32:a söndagen under året. Andakt	med	gravvälsignelse	på	Katolska	kyrkogården,	kl	14.	

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

21/11 – söndag:	Kristus Konungens dag. Kyrkoårets	sista	dag.	Kardinal	Anders	Arborelius,	

*	Dag	var	från	hösten	2014	till	våren	2015	praktikant	och	uppskattad	ungdomsledare	i	S:ta	Eugenia.	Dessförinnan	
hade	han	studerat	teologi	i	Tyskland	och	vid	newmaninstitutet	i	Uppsala.	Tillbaka	i	Tyskland	inträdde	Dag	i	jesuit-
orden	och	har	sedan	dess	studerat	inom	jesuiternas	utbildningsprogram.

information

på	åtta	olika	språk.	Mary	hade	tänkt	avsluta	projektjobbet	på	distans	i	Peru,	som	pensio-
när.	Men	eftersom	hon	har	släkt	även	i	Sverige	blev	det	några	yt	terligare	år	här.	På	bilden	
ser	vi	Mary	i	en	blom	strande	trädgård	mellan	de	två	kusin-barnbarnen,	Manuel	Augusto	7	
år	(t.v.)	och	Oscar	Sebastian	5	år.	Hon	coachar	dem	i	läxläsning	och	har	dopundervisning	
med	dem.	"Jag	är	hemmastadd,	glad	och	lycklig",	hälsar	Mary,	och	berättar	att	hon	bor	i	
Cajamarca	i	norra	Peru,	i	bergen	på	2.750	m	höjd.	Hon	saknar	sina	vänner	i	S:ta	Eugenia,	och	
ber	dagligen	för	dem	och	för	hela	församlingen.	 

TExT:	ElISABETH	KVIST	•	FOTO:	PRIVAT
 

Forts. på nästa sida:
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Ordinarie gudstjänsttider: Se	s	2	samt,	mer	utförligt,	Veckobladet	och	hemsidan..

Allhelgonahelgen / all Saints' & all Souls'
• Måndag 1/11:  
Alla Helgons dag / all Saints' Day.  Mässa kl 12, högmässa 18   
 
• tisdag 2/11:  
Alla Själars dag / all Souls’ Day. Mässa kl 7.30, 12, Högmässa med ljusli
turgi kl 18. 
• Söndag 7/11:  
32:a söndagen under året .  
Andakt med gravvälsignelse på katolska kyrkogården kl 14. 
Norra begravningsplatsen, Haga, grind 6. Buss 515 till Linvävartorpet eller 
gångavstånd från Karolinska sjukhuset.

biskop	av	Stockholm,	är	huvudcelebrant	i	11-mässan	(inspelning	för	svt). 
Christ the King Sunday. The	last	day	of	the	liturgical	year.	Mass	at	6	pm.
 
27/11 – lördag:	Reträttdag	med	anledning	av	S:t	Josefs-året.	Kl	14-17.30.	Avslutas	kl	17	med	
första vespern för 1:a söndagen i advent, där	gregorianska	scholan	och	Kyrko	kören	medverkar.	

28/11 – 1:a söndagen i advent.	Mässor	kl	8,	9.30,	11.	
first Sunday of advent.	Mass	at	6	pm.

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

Forts. Från föreg. sida:

Samtal för frånskilda och separerade
Under	flera	år	har	församlingen	en	gång	per	månad	erbjudit	samtal	i	grupp	för	frånskilda	
och	separerade.	Präst,	psykolog	och	två	lekmän	har	ingått	i	gruppen	och	erbjudit	stöd	till	
dem	som	haft	behov	av	att	bearbeta	erfarenheter	i	samband	med	en	separation.	 
Eftersom	skilsmässor	dessvärre	blivit	vanligt	även	bland	oss	katoliker	har	vi	med	träffarna	
velat	visa	att	Kyrkan	finns	till	hands	för	dem	som	hamnat	i	ensamhet	eller	andra	problem	
efter	en	skilsmässa.	 
 
nu	övergår	vi	till	en	annan	form	för	samtalen.	Den	som	behöver	hjälp	kan	vända	sig	direkt	
till	våra	präster	och	diakoner,	eller	till	diakon	Stefan	nordström	070-868	54	47	leg.	psyko-
terapeut,	som	bedriver	psykoterapi	i	stiftets	regi	(se	länken	nedan).
 
THOMAS	nORDlöF,	IREnA	BlUTE	OCH	KlAUS	DIETz	S.J. 
 
https://www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/sjalavard-och-bikt/psykoterapi-i-stiftets-regi
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Achim Schwarz – vår nye praktikant presenterar sig: 
 
Hej!	Jag	är	mycket	glad	över	att	Bonifatiuswerk	nu	sän-
der	mig	på	praktik	till	S:ta	Eugenia	församling.	Jag	ser	
fram	emot	att	få	arbeta	inom	olika	områden	av	försam-
lingens	verksamhet.	Som	Konrad	Sonnemanns	efterföl-
jare	hoppas	jag	kunna	ut	föra	uppgifterna	lika	bra	som	
han har gjort.  
	 	 För	att	jag	inte	ska	dyka	upp	i	Stockholm	den	19	
augus	ti	som	en	fullständigt	okänd	person	vill	jag	ge	en	
kort	introduktion	av	mig	själv.	 
Jag	heter	Achim,	är	18	år	gammal,	och	har	nyligen	gått	
ut	gymnasiet.	Min	fritid	ägnar	jag	helst	åt	kreativt	ar-
bete,	speciellt	litteratur	och	att	skriva	litterära	texter.	Jag	
umgås	också	gärna	med	mina	vänner	och	ägnar	mig	åt	
kyrkligt	arbete.	 
	 	 Här	i	Tyskland	har	jag	lett	en	ungdomsgrupp,	och	är	
även	sakristan	och	kommunionutdelare.	Under	många	
år	har	jag	varit	med	i	en	bordtennisgrupp	och	är	också	
partipolitiskt	aktiv.	 
	 	 nu	inte	längre	så	okänd,	men	fortfarande	en	främ-
ling,	hoppas	jag	snabbt	kunna	bli	integrerad	i	Stock-
holm	för	att	hjälpa	till	att	låta	tron	växa.	Jag	ser	fram	emot	de	nya	uppgifterna	och	erfaren-
heterna,	och	framför	allt	över	att	få	träffa	er	alla!	Församlingen	bär,	i	sin	mångfald,	den	Helige	
Ande	och	följer	Jesu	Kristi	vägar.	

Hälsningar!

ACHIM	SCHwARz

Matinsamling – till fattiga och hemlösa   

Söndagarna 10/10 • 12/12 • 2022: 13/3 • 15/5 • 7/8
Vi	är	alla	inbjudna	att	under	offertoriet	i	alla	dagens	mässor	bära	fram	kassar	
med	hållbar	mat	och	hygienartiklar.	Särskilt	uppskattat	är	konserver,	ris,	matolja,	
färdiga	rätter,	tvål	och	tandkräm	tack för din gåva!

Reträttdag
 med anledning av S:t Josefsåret 

lördag 27/11 kl 14-17.30 
 

Avslutas kl 17 med Första vespern för 
1:a söndagen i advent.  

Gregorianska scholan och Kyrko kören 
medverkar i vespern 

Vill du bli katolik? 

kontakta diakon Anders Wickström,	
ansvarig	för	under	vis	ningen	av	vuxna	
som	vill	döpas	el		ler	upptas	i	Kyrkans	
fulla	gemenskap	(konvertera).	Telefon	
och	mailadress	finns	på	tidningens	
baksida.
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Musik

körer i S:ta eugenia församling: 
Ungefär	100	korister	sjunger	i	de	körer	som	församlingens	musiker	leder.	Dessutom	finns	
de	Filippinska,	Ugandiska	och	nigerianska	körerna	som	medverkar	i	mässan	på	engelska	
och	i	mässorna	med	Filippinska	och	Afrikanska	missionerna.	Även	om	vi	har	många	
sångare	finns	plats	för	fler.	Kontaktuppgifter	till	kyrkomusikerna	finns	på	tidningens	
baksida,	till	övriga	körer	på	s	20.	 
  
• Barnkören. Flickor	och	pojkar	9-14	år.	 
• Kyrkokören. Vuxna	i	alla	stämmor,	20-25	sångare. Fler	välkomna,	särskilt	tenorer	och	basar.	
  Ledare: Anne Maj Samuelsson

• Ungdomskören.	Från	ca	15	år,	drygt	30	sångare.	Fler	välkomna,	särskilt	tenorer	och	basar.	
• Vokalensemblen. Ca 20 st. god	körvana,	bra	notläsningsförmåga	är	en	förutsättning.	
Här	söker	vi	två	tenorer.  Ledare: ulf Samuelsson

• Gregorianska scholan. Damröster.		 ledare:   Helena Mann Sundström 

när detta skrivs har	vi	kommit	en	bit	in	i	
augusti	och	närmast	framför	mig	ligger	Ung-
domskörens	turné	till	Västkusten	11-15/8,	med	
konserter	i	Uddevalla,	lysekil	samt	högmässa	i	
Kristus	Konungens	katolska	kyrka	i	göteborg.	
Med	på	resan	är	kyrkoherde	Dominik. 
Under	hösten	sjunger	våra	körer	i	högmässan	
de	flesta	söndagarna,	och	även	i	mässan	på	
engelska.	Som	vanligt	blir	det	också	ett	antal	
konserter	i	kyrkan	(se	nedan).		 
 
UlF	SAMUElSSOn,	kyrkomusiker.

Konserter under hösten
Söndag 10/10, 28:e söndagen under året – Orgelkonsert kl 13.  
ulf Samuelsson 

Fredag 22/10 – körkonsert kl 18.45.  
Vokalensemblen. 

Måndag 13/12, Luciadagen – luciakonsert med luciatåg kl 18.45.  
Barn- och ungdomskörerna.  

Söndag 26/12, annandag jul – traditionsenlig julkonsert kl 16. 
ungdomskören, vokalensemblen, kyrkokören. 
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lördagar kl 14 / Saturdays at 2 pm
På svenska: 18/9 • 9/10 • 13/11 • 11/12 

in English:  4/9 • 30/10  
 
Barndop i församlingen	äger	rum	i	en	gemensam	dopgudstjänst	
där	flera	barn	döps	vid	samma	tillfälle	(se	datumen	ovan).	För	att	
anmäla	ett	barn	till	dop	kontaktas	pastors	expeditionen.	Varje	familj	
kontaktas	sedan	av	den	präst	eller	diakon	som	ska	döpa	de	barn	som	
är	anmälda	till	en	viss	dopgudstjänst. 
All baptisms of small children in the parish	will	take	place	in	com-
munal	baptismal	liturgies	(see	the	dates	above).	Please	register	with	
the	Parish	Office	for	a	baptismal	service.	The	priest	or	deacon	who	
will	perform	the	baptism	will	subsequently	contact	your	family.	

Gemensamma dopgudstjänster / Communal Baptismal Liturgies 

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

Foto:	privat

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

Dop • Äktenskap 

tideböner i S:ta eugenia
Vesper: Onsdagar kl 17.30. 
Torsdag 7/10 kl 17.30  Birgittavesper

 
Lördag 27/11 kl 17  första vespern för 1:a söndagen i advent. gregorianska	scholan	och	
Kyrko	kören	medverkar	(avslutar	S:t	Josefs-reträtten,	se	annons	s	13).	 

Completorium: Första fredagen i månaden kl 20.40. 
Även	vid	andra	tillfällen	kan	tideböner	förekomma	och	annonseras	då	i	Veckobladet.	Där	framgår	
också	när	tideböner	är	inställda,	t.ex.	under	sommaren.	

Mässa i S:t Josefs kapell på katolska kyrkogården kl 15: 
mass at the Catholic Cemetery at 3 pm:  
Tisdag 28/9, torsdag 28/10, måndag 29/11, tisdag 28/12. Norra begravningsplatsen, 
Haga, grind 6. Buss 515 till Linvävartorpet eller gångavstånd från Karolinska sjukhuset. 
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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	grup-
perna	tar	vi	bara	emot	nya	barn/ungdomar	till	det	första	
undervisningstillfället.	Därefter	är	grupperna	slutna	och	
man	får	vänta	till	nästa	år.	

lördagar kl 10-13 träffas	alla	klasser	(se	schemat).	 
Gemensam mässa	kl	12.15	ingår	i	undervisningen.
 
Första heliga kommunion. Undervisningen	börjar	i	
klass	2.	Första	heliga	kom		muni	on	sker	i	slu	tet	av	klass	3.	
Därefter	fortsätter	trosun	dervis	ningen	i	klass	4-9.	 

Högstadiet. Undervisningen	riktar	sig	till	klass	7-9,	till	
ungdomar	födda	år	2006-2008.	 
 
konfirmationens sakrament. Förberedelsen	sträcker	
sig	över	två	läsår,	när	eleverna	går	i	klass	8	och	9.	För	att	
börja	i	klass	9	måste	man	alltså	ha	genomgått	undervis-
ningen	i	klass	8	föregående	år,	i	S:ta	Eugenia	eller	annan	
församling.	Om	inte	hänvisas	eleven	först	till	klass	8.	
Konfirmationen	äger	rum	i	slutet	av	klass	9.

Trosundervisning - för barn och ungdomar  

Klass 2-3: kl 10-13  
Klass 4-6: Obs! kl 13-15 

Klass 7 
Konfirmander 8

Konfirmander 9

4/9 registreringsdag
Se särskild info på s 17

11/9 registreringsdag
Se särskild info på s 17 

11/9 registreringsdag
Se särskild info på s 17 

18/9 25/9 klass 7 vanlig tid 
24-26/9 klass 8 på läger 

25/9 Heldag  kl 1018 

Vi bjuder på lunch

2/10 9/10 9/10

16/10 23/10 23/10

13/11 20/11 20/11

27/11 4/12 4/12

11/12
vårterminen 2022 börjar 22/1 vårterminen 2022 börjar 15/1 vårterminen 2022 börjar 15/1

HÖStEn 2021 – datum och tider.  
En	viss	osäkerhet	kring	pandemin	och	regleringar	råder	fortfarande.	Därför	uppmanas	
alla	föräldrar	att	senast	kl	12	fredagen	innan	registreringsdagen	kolla	på	församlingens	
webbplats	om	det	blivit	några	ändringar	vad	gäller	registreringsdagarna	(4/9	resp.	11/9)	
och	tider	för	höstens	lördagar.	På	webbplatsen	(där	även	all	denna	info	finns)	kommer	vi	
un	der	året	att	löpande	informera	om	eventuella	ändringar.	Ungdomarna	kommer	också	
att	få	direkt	info	i	undervisningsgrupperna.	 



17

registreringsdag för klass 2-6  
 
lördag 4/9 kl 10
varje barn och en förälder är välkomna!

1010.30: Årskurs  2 (elever	f.	2013).	övre	salen. 
10.30-11.15: Föräldramöte åk 2. övre	salen.

1010.30: Årskurs 3 (elever	f.	2012).	Sto	ra	salen
10.30-11.15: Föräldramöte åk 3. Stora	salen. 
 
11.15-12: mässa för alla närvarande

årskurs 4, 5, 6 (elever	f.	2011-2009).	Vi	ser	
helst	att	barn	i	dessa	klasser	registre	ras	digitalt	
(se	nedan).	Det	är	också	möjligt	att	komma	till	
övre	salen	kl	13-14.	
 
Digitalregistrering: Använd	följande	länk:	
Anmälan	till	trosundervisning	HT21-VT22åk2-6. 

Föräldrar	till	barn	i	klass	2	och	3	som	regist-
re	rats	digitalt	är	välkomna	att	delta	i	för-
äldramötena	på	plats	4/9.
även den digitala registreringen öpp
nar lördag 4/9 kl 10, och stänger 15/9. 
Därefter	kan	man	inte	registrera	sig	utan	får	
vänta	till	nästa	år.	

Barn som ska börja klass 3	(födda	2012)	
ska	ta	med	kopia	av	dopintyg	(erhålles	en-
kelt	via	dopförsamlingen).	Om	de	är	döpta	
i	S:ta	Eugenia	räcker	det	med	exakt	datum.	
De	som	inte	deltog	i	församlingens	under-
visning	i	klass	2	måste	ta	med	intyg	på	att	
de	har	deltagit	i	undervisning	för	klass	2	i	
annan	församling.

Ansvariga för  klass 2-6: D. ronny elia •	ronny.elia@sanktaeugenia.se 

trosunder-  klass 7: Agnes rysinska • agnes_rysinska@hotmail.com 

visningen: konfirmander 8: louise tullberg • louise.tullberg@gmail.com   

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

registreringsdag för klass 7-9
 
lördag 11/9:  
varje ungdom och en förälder är välkomna!
 
1010.30: Årskurs 7 (elever	f.	2008).	Stora	salen. 
10.45-11.15: Föräldramöte åk 7. övre	salen.

10.45-11.15: årskurs 8 (elever	f.	2007).	Sto-
ra salen
11.30-12.15: Föräldramöte åk 8. övre	salen.

11.30-12: årskurs 9 (elever	f.	2006).	Stora	salen. 
12.15-13: Föräldramöte åk 9. Stora	salen.

 
ta med:  
Alla	-	ifylld	registreringsblankett.	 

klass 7 	kopia	av	dopbevis,	eller	om	döpt	i	
S:ta	Eugenia	info	om	datum	för	dop	samt	för	
1:a	kommunion.	 

klass 8 	Elever	som	inte	deltog	i	undervis-
ningen	i	klass	7	i	S:ta	Eugenia	tar	med	kopia	av	
dopbevis,	eller	om	döpt	i	S:ta	Eugenia	info	om	
datum	för	dop	samt	för	1:a	kommunion.	 

klass 9 - Elever	som	inte	deltog	i	undervis-
ningen	i	klass	8	i	S:ta	Eugenia	tar	med	kopia	
av	dopbevis,	eller	om	döpt	i	S:ta	Eugenia	info	
om	datum	för	dop	samt	för	1:a	kommunion.	
Ta	också	med	intyg	på	att	eleven	gått	klass	8	i	
annan	församling.	 
Alla	elever	i	9:an	tar	med	"Personbevis	för	
familj"	från	skatteverket.se. 

Vid	symptom	på	förkylning	hos	elev,	förälder	eller	hemmavarande	syskon	på	registrerings	dagen	måste	alla	
stanna	hemma.	Skicka	då	istället	mail	till	de	ansvariga	(se	rutan	nedan)	med	all	information.	

 vid köbildningar etc. på registreringsdagen, håll rekommenderat avstånd! 
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Katolskt forum

kurSer hösten 2021:  
katolska kyrkans lära och liv (termin	1	av	2).	Terstriep	S.J.	Varannan	måndag	från	13/9.	
Stora	salen	kl	19	(200	kr). 
 
katolskt självförsvar - apologetikens grunder.	Idergard	S.J.	Tisdagarna	7/9,	21/9,	5/10,	
19/10,	2/11,	16/11,	30/11,	14/12.	övre	salen	kl	19	(200	kr).	

ignatius och hans andliga övningar (del	tre).	Carls	S.J.	Onsd.	fr.	25/8.	övre	salen	kl	19	(200	kr). 
 
Samtal om dagens evangelium. Dietz	S.J.	Torsdagar	från	2/9.	Stora	salen	kl	11–11.45.	Det	
går	bra	att	delta	vid	enstaka	tillfällen.		

ikonmåleri/classes in icon painting.	Deriev.	Fyra	kurser:	17-19/9,	15-17/10,	19-21/11,	10-
12/12.	Fredag	kl	15-20,	lördag	kl	12-18,	söndag	kl	10-15.	Elisabethrummet	(1700	kr/kurs). 
 
Gud och det onda (fortsättn). Carls	S.J.	Varannan	måndag	från	23/8.	Obs!	I	S:ta	Ragnhilds	
kapell,	Blackeberg,	kl	18.30	(200	kr).

Forum Filmklubben – att se på film som du lyssnar på musik. Sventhomas nordlöf.	
Första	lördagen	i	månaden:	4/9,	2/10,	6/11,	4/12.	Stora	salen	kl	18.15,	förfilm	17.30.	 
 

FÖreDrAG, SAMtAL, kuLturArrANGeMANG:
 

 
2/9: en kort introduktion till offer.	Mikael	Schink	S.J.	presenterar	Clemens	Cavallins	bok	
med	samma	titel.	Stora	salen	kl	19.	 
 
9/9: nürnbergprocessen.	Elisabeth	Åsbrink,	författare	till	boken	1947.	Stora	salen	kl	19. 
 
16/9: till de utsattas försvar - om min match i den svenska åsiktskorridoren.	Ruth	nord	-
ström	presenterar	sin	nya	bok.	Thomas	Idergard	S.J.	m	fl.	Obs!	I	S:ta	Clara	(tid	bekräftas)	 
 
30/9: i skuggan av brott och straff - vart tog begreppet försoning vägen?	Jerzy	Sar-
necki	prof.	i	kriminologi,	Jesús	Alcalá	journalist,	författare,	Ulrika	Fritzson	präst	i	SvK,	doktor	
i	religionsfilosofi,	lunds	universitet.	Moderator:	Stina	Oscarson.	Stora	salen	kl	19.

14/10: Solidaritet, etik och moral - i skärningspunkten mellan välfärdsstat och asylpolitik. 
Åsa	linderborg	författare,	journalist,	Ivar	Arpi	debattör,	skribent,	Patricia	lorenzoni	idéhis-
toriker,	författare.	Moderator:	Stina	Oscarson.	Stora	salen	kl19. 
 
21/10: tro i tider av corona i: Joel	Halldorf	docent,	högskolelektor	i	kyrkohistoria	och	förfat-
tare.	Stora	Salen	kl	19.		

28/10:  kristna konvertiter i asylprocessen. konvertitutredningen och dess följdverkningar. 
Ruth	nordström	chefsjurist,	Scandinavian	Human	Rights	lawyers,	m.fl.	Stora	salen	kl	19.	

Forts. längst ner på nästa sida:
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katolskt Forums program	uppdateras	hela	tiden:		www.sanktaeugenia.se		Katolskt	Forum  

Pro	gram			an	svarig:		•	Claudia	Hammerich	-	katolsktforum@sanktaeugenia.se	-	08-505	780	23

4/11: Förföljelse av kristna.	lars	Adaktusson	journalist,	politiker,	ledamot	av	Europapar-
lamentet	(KD),	Peter	Paulsson	generalsekreterare	Open	Doors	Sweden.	Moderator:	Thomas	
Idergard	S.J.	Stora	salen	kl	19. 
 
11/11: tro i tider av corona ii: Hur sörjan blir sorg - att tämja ensamheten.	Stefan	nord-
ström	teol.	kand,	leg.	psykoterapeut,	diakon	Katolska	kyrkan.	Stora	salen	kl	19.	 
 
18/11: livshistoria och insikter: Peter	Halldorf,	författare,	pastor	intervjuas	av	Dominik	
Terstriep	S.J.	Stora	salen	kl	19.		

25/11: gud och det onda.	Rainer	Carls	S.J.	presenterar	sin	nya	bok.	Stora	salen	kl	19.	 
 
27/11: Adventsreträtt över den Helige Josef.	S:ta	Eugenia	kyrka	kl	14–17.30.	

9/12: tro i tider av corona iii: Digital eller kroppslig andlighet.	Dominik	Terstriep	S.J.	
Stora	salen	kl	19.		

 
Gud och det onda 
rainer carls S.j. • Artos 2021  
Pris	under	september	250:-

nu	har	Rainer	Carls	uppskattade	kurs	blivit	en	bok!	Ämnet	”gud	
och	det	onda”	har	sedan	antikens	dagar,	i	synnerhet	bland	kristna	
tänkare,	rönt	stor	uppmärksamhet.	Denna	bok	är	tänkt	som	både	
en	översikt	över	själva	ämnets	utveckling	under	historiens	lopp	
och	i	synnerhet	som	ett	bidrag	till	den	nyare	diskussionen.
Författaren presenterar sin bok den 25/11 kl 19 i Stora salen 
en munks vishet - Bernhard av clairvaux andliga 
och teologiska profil 
Dominik terstriep S.J. • Artos 2021 

Teologi	var	för	Bernhard	en	»levnadsform«.	Hela	människan	med	
liv,	tradition,	sinnen	och	erfarenheter	skulle	ingå	i	den	teologiska	
reflektionen	som	åsyftar	trons	praxis.		 
Även	i	Sverige	har	Bernhard	gjort	ett	starkt	avtryck.	Alltifrån	1143,	
då	munkar	skickades	från	Clairvaux	till	norden,	och	fram	till	idag	
har	människor	inspirerats	av	Bernhards	tänkande	och	handlande.	
läsaren	får	här	lära	känna	Bernhards	andliga	och	teologiska	profil	
mot	bakgrund	av	den	historiska	kontexten.

 

Katolsk Bokhandel

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

dominik terstriep

En munks vishet
Bernhard av Clairvaux andliga  

och teologiska profil
artosartos

E
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ernhard av C
lairvaux andliga och teologiska profil

Dominik Terstriep S.J. (f. 1971), teol. 
dr, MA (idéhistoria), kyrkoherde i  
S:ta Eugenia församling i Stock
holm, lärare i systematisk teologi vid 
Newman institutet i Uppsala.
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9 789177 771494

isbn 978-91-7777-149-4

Hur lär man bäst känna havet? Genom att 
betrakta det, genom att kemiskt analysera vattnet eller 
genom att simma i det? En liknande fråga skulle kunna 

ställas till en teolog. Lär vi bäst känna Gud och hans uppen
barelse genom kontemplation, rationell analys eller praxis? 
Om man hade frågat cisterciensmunken Bernhard av Clairvaux 
(1090–1153), skulle han förmodligen ha svarat: Helst genom alla 
tre ingångarna tillsammans.

Teologi var för Bernhard först och främst en »levnadsform« 
och därför inte begränsad till rationell och begreppslig kunskap, 
utan en beståndsdel av en omfattande kunskapsprocess. Hela 
människan, hennes liv och leverne, tradition och historiska 
sammanhang, sinnen, erfarenheter, affekter och förnuft, hennes 
handlande – allt behöver ingå i den teologiska reflektionen som 
åsyftar trons praxis. Med denna metod står Bernhard i en idé
historisk ström som kallas vishet.

Han har också gjort sina avtryck i Sverige. Det år han skickade 
munkar från Clairvaux till Norden, 1143, kan anses som upp
takten till en häpnadsväckande obruten verkningshistoria. Från 
medeltiden över reformationstiden ända till idag har människor 
låtit sig inspireras, eller irriteras, av hans tänkande och handlan
de. Läsaren får här lära känna Bernhards andliga och teologiska 
profil mot bakgrund av den historiska kontexten.

Dominik  
Terstriep
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Mass in english. Sundays	at	6	pm. For	the	dai-
ly	Mass	schedule	in	Swedish,	please	see	p	2. 

exposition of the Blessed Sacrament ta-
kes	place every	Friday	at	5	-	6	pm	except	on	
First	Fridays	when	the	time	is	8	am	-	9	pm.	 
 
collection of Food for	the	poor	and	home-
less	of	Stockholm.	we	are	all	invited	to	
pre	sent	sustainable	food	products	such	as	
rice,	canned	food,	oil	du	ring	the	Offertory	at	
Mass.	The	subsequent	occasions	are:  
10/10 • 12/12 • 2022: 13/3 • 15/5 • 7/8 
It´s	also	possible	to	leave	the	goods	at	the	
Parish	Office	during	opening	hours,	please	
see the last page.   
 

cuc – catholic univer sity chaplaincy.  
A	group	of	students	and	young	adults	from	
around	the	world.	Discus-
sions,	sharing	and	social	
time	at	CUC.	Sunday	after	
Mass	in	English	in	Café	

Eugenia.	More	information	at	our	Facebook-group,	Catholic	Students	in	
Stockholm.	 
 
Father MIKAEl	SCHInK	S.J.,	University	Chaplain,	076-076	16	27.	mikael.schink@gmail.com 

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

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

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

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

Information in English

Sing in a Choir! 

St Bridget of Sweden, sculpture 1392 in Vadstena 
Abbey. Her feast day in Sweden is October 7th.
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BiAnnual terms

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

 centre For engliSH cAtecHeSiS • St. eugeniA cAtHolic cHurcH
kungsträdgårdsgatan12 •  DioceSe oF StockHolM

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

Welcome to 

CEC

 rector:   Fr. Dominik terstriep S.J. • Director:  Sr. veronica osuji DMMM • administrator: Sr. rose Anyanwu DMMM

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

ProgrAMMe Structure 2020/2021

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

Weekly Sessions

Every Sunday at	St.	Eugenia	Catholic	Church,	 
Kungsträdgårdsgatan	12 

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

Schedule of courses

Special days

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

nB:	The	catechetical	new	year	
(2021/2022)	has	started.	The	classes	com-
mence	on	the	5th	of	September	at	4pm.	

Påvens böneintentioner 
September –	Att	vi	alla	modigt	väljer	en	enkel	och	hållbar	livsstil	för	miljön,	och	gläder	oss	åt	de	
ungas	beslutsamma	engagemang.	

Oktober	–Att	alla	döpta	blir	engagerade	i	missionen,	genom	att	vittna	om	ett	liv	präglat	av	evangeliet.		

november –	Att	personer	som	lider	av	depression	eller	utbrändhet	finner	stöd	och	ljus,	som	öppnar	
dem	för	livet.	
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S:ta Ragnhilds kapellförsamling Bromma
kära medlemmar i S:ta ragnhilds 
ka pell församling! 
Hjärtligt	välkomna	tillbaka	-	från	en	
för	hopp	ningsvis	fantastisk	sommar-
semester	-	till	den	normala	varda-
gen.	Välkomna	också	återigen	till	
S:ta	Ragnhilds	kapell	på	Josephina-
hemmet.	Trots	att	det	fortfaran	de	
finns	en	rad	restriktioner,	skall	vi	

för	söka	återuppta	vår	vanliga	verksamhet	med	
mässor,	undervisning,	kurser	och	kyrkkaffe.	Vi	pla-
nerar	att	börja	med	bara	en	mässa	på	söndagarna	
och	eventuellt	en	undervisnings-	och	familjemässa	
på	söndagar	med	undervisningstillfälle.	Vi	skall	
också	försöka	att	ha	vardagsmässor	varje	dag.	
Hjärtligt	välkommen	tillbaka	till	våra	gudstjänster,	
även	om	vi	i	början	kanske	inte	får	vara	flera	än	
50	personer	i	mässan.	Vi	kan	bara	hoppas	att	det	
inte	kommer	en	fjärde	våg	av	nya	fall,	eftersom	de	
flesta	nu	är	vaccinerade.

Mässfirande, eukaristisk tillbedjan, Bikt -	se	s	2.		  
undervisning för barn från 8 år	-	Höstens	nybörjarundervisning	i	kapellförsamlingen	bör-
jar	med	ett	föräldramöte	den	12/9	efter	högmässan	i	samband	med	kyrkkaffet.	Barn	som	
redan	är	inskrivna	kontaktas	av	sina	lärare. nyanmälan	till	Elisabeth	Degen	som	ansvarar	för	
undervisningen:	elisabet.degen@telia.com 

teologisk studiecirkel -	Gud och det onda:	Följande	datum	kl	18.30:	23/8,	6/9,	20/9,	4/10,	18/10,	
1/11,	15/11,	29/11	och	13/12.
 
Handarbetsgruppen	-	Träffas	första	gången	7/9	kl	10.

Josephinahemmets vänner -	förening	för	volontärinsatser.	Se	www.josephinahemmet.se 
Kontaktperson:	Elisabet	Degen	(mailadr.	se	ovan) 
 
Aktuell information om	Josephinahemmets	gudstjänster	och	kyrkliga	evenemang	under	
hösten	finns	på	hemsidan	under	www.sanktaeugenia.se	under	rubriken	”Kapellförsamlingar”.

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

Pater Rainer Carls S.J.: 0837 21 66  

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

(under	Kapellförsamlingar/S:ta	Ragnhild) 

RAInER	CARlS	S.J.
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Ur våra kyrkböcker

Charlie NÄSLUND 
Nyla COUTINHO 
Angeline JERJIS 
William TUITOEK 
Alexander DAOUD 
Jean ABDÉ LILLIESKÖLD 
Leia KOPACZ TERNSTEDT 
Elias TALOS 
Mikias ZEKARIAS 
Milla ENGLUND 
Saoirse WILLIAMSON 
Zoe FROSZTEGA 
Bianca JARJES 
Matteus FATTALA 
Emily TACHIJIAN

Benjamin VISHAJ 
William WONDELL 
Stella HAGEL 
Lucia SAG 
Julian POLUS 
Bianca SKYTTEDAL DIHANG 
Henry SKYTTEDAL DIHANG 
Atos CHRISTOLA 
Miriam SCHÜLDT 
Lorentz LINDBLOM 
Liam PANGHULAN EL GHOUCH 
Kilian DANIELSSON-HINDSTRÖM 
Nalayah YLINIKKA MELLES 
Shanya TESFAMARIAM 
Adrian GHEBREZGI

Nahire AMANUEL 
Esaw MEHARENA 
Besherdi SULTAN 
Eman Kudus MEBRAHTU 
Nael FIKAD 
Jenny YOUSEF 
David GEORGIS 
Benjamin HADDAD 
Yisen YE 
Aron AL-KASS 
Elon AL-KASS 
Lionel ORAHA 
Afeni WALLER TOURAY 
Ilimani WALLER TOURAY 
Jessica Mary WALUSIMBI

Genom dopets sakrament har i Kyrkans gemenskap upptagits:

Herre, gör dem genom dopet till dina trogna lärjungar!

Våra avlidna:

Rosario CAPASSO, 74  
Ragnhild SÖDERBERG WIDDING, 88 
Alan JANSEN, 73 
William TUITOEK, 56 
Macdonald AYODI MUTUNDO, 42 
Jan WENNERSTRAND, 87 
Liza MATHEWS, 50 
Göte ELM, 81

Gunilla VON WACHENFELT, 80  
Ludwika HOPFINGER, 89  
Monique RASK, 92 
Birgitta HUMMEL-GUMAELIUS, 84  
Wieslaw USTUPSKI, 93 
Vicente ALVAREZ VILLEGAS, 83  
Piotr Marek ANYST, 60 
Gonsalina MONTERIO DUARTE, 83

Herre, låt ditt eviga ljus lysa över dem!

Genom äktenskapets sakrament har förenats:

Ellen ÅBERG & Christoffer WEDEBRAND 
Louise JOHANNESSON & Niklas KAUNITZ 
Therese CARLBORG & Andreas WIDEGREN 
Anna VU & Markus PONTÉN

Må de återspegla Guds kärlek till människorna!

Helena ÅLANDER & Jakob SÖDERBAUM 
Karol C. GUEVARA & Grzegorz IWASZKO  
Celeste HOLM & Filip MARTINSSON 
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POSTTIDNING         B

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

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

telefon 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 S.J. 08-505 780 07 kyrkoherde@sanktaeugenia.se
Pater thomas idergard S.J. 08-505 780 17 thomas.idergard@sanktaeugenia.se 
Pater Stefan Dartmann S.J. 08-505 780 35 stefan.dartmann@sanktaeugenia.se  
Pater klaus Dietz S.J.  076-948 96 89 klaus.dietz@sanktaeugenia.se
Pater rainer carls S.J. 08-37 21 66 pater.carls@gmail.com
Pater Mikael Schink S.J. 076-076 16 27 mikael.schink@gmail.com
Pater Jörg nies S.J. 073-800 51 23 jorg.nies@sanktaeugenia.se  
Diakon Anders Wickström 08-505 780 15 anders.wickstrom@sanktaeugenia.se
Diakon ronny elia  073-505 05 44 ronny.elia@ sanktaeugenia.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 08-505 780 09 ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se
kyrkomusiker: ulf Samuelsson 070-591 67 87 ulf.samuelsson@sanktaeugenia.se
kyrkomusiker: Anne Maj Samuelsson 076-947 19 58 annemaj.samuelsson@sanktaeugenia.se 
kyrkomusiker: Helena Mann Sundström 070- 990 50 39 helena.mann@sanktaeugenia.se 
Programansvarig: claudia Hammerich 08-505 780 23 katolsktforum@sanktaeugenia.se  
ungdomskonsulent: rodas Berhane 073-559 33 20 ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se
ekonomiansv, volontärsamordn: Alfonso Aparicio 08-505 780 04 alfonso.aparicio@sanktaeugenia.se
expeditionsansvarig: Paulina Sabir  08-505 780 00 exp@sanktaeugenia.se
informatör, administratör: elisabeth kvist  08-505 780 00 elisabeth.kvist@sanktaeugenia.se
Fastighetsansvarig: Henrik Ström 08-505 780 16 henrik.strom@sanktaeugenia.se

katolsk Bokhandel  08-611 34 35 kbh@katolskbokhandel.com 
café eugenia  072-392 78 68   
Josephinahemmet 08-37 29 45 info@josephinahemmet.se 
kyrkogårdsförvaltningen: Jan-ola Axelsson  08-611 12 29  info@katolskakyrkogarden.se
Sjukhuspräst för stiftet: Fader Marcus künkel 070-278 15 12 chn.kunkel@icrsp.org 

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


