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LEDarE

Förenklingens	söta	gift

Den 9 september röstar svenskarna fram en ny riksdag; samtidigt är det också all
männa val till kommun och landstingsfullmäktige. Vad ska en kristen rösta på?

Det vore befängt om kyrkan rekommenderade ett speciellt parti. Förmodligen 
engagerar sig troende i alla partier, och somliga gör det kanske just utifrån sin 
trosövertygelse. Kristendomen låter sig inte begränsas till en enda politisk forma-
tion utan går tvärs igenom alla formationer. Den står över partipolitiken samtidigt 
som den är i högsta grad politisk. Tron är visserligen personlig men inte någon 
privatsak, den påverkar vårt handlande också i det offentliga rummet, inte minst i 
politiken. Och de kristna har uppdraget att gestalta världen i Kristi efterföljd.

VAr SkA EN kriSTEN DÅ LäGGA SiN rÖST? Hur ska hon fatta ett ansvarsfullt 
beslut? Å ena sidan finns punkter – också det i alla partiprogram – som är svår-
smälta eller rentav oförenliga med tron. Å den andra kan man stötta vissa inslag 
helhjärtat. Men man måste ju bestämma sig. Ett renodlat kristet partiprogram finns 
inte, kan förmodligen inte ens finnas. Nej, jag ska inte rekommendera ett parti. 
Det beslutet ligger hos den enskilde som kan granska de olika partierna och se om 
snittmängden för den egna övertygelsen är tillräckligt stor för att lägga sin röst på 
ett parti.

MEN bOrTOM ETT kONkrET iNNEhÅLL kAN Vi FÖrSÖkA TiLLäMpA 
ETT FOrMELLT kriTEriuM för att bilda oss en uppfattning. Hur drivs en viss 
politik? Hur beskriver man problem och utmaningar? Om jag fick påpeka ett fe-
nomen gällande formfrågan skulle jag nämna förenklingen. Nej, ingenting talar 
emot att framställa saker och ting enkelt. Man ska ju kunna förstå vad det hand-
lar om. Det finns dock en otillbörlig förenkling som snedvrider tingen. Om man 
t.ex. driver politik utifrån ett enda perspektiv eller ett enda påstående som man 
belyser alla andra frågor med. Med det perspektivet pekar man ut alla problem 
och lösningen på dem. Utifrån det centrala påståendet tror man sig kunna förkla-
ra allting, också komplexa utmaningar som alltid relateras till just detta påstå-
ende. Man har snabbt hittat de skyldiga samt åtgärder som snart skulle förbättra 
situationen. Det finns bara rätt eller fel, och det står klart vem som har rätt.

FÖrENkLiNGENS SÖTA GiFT skulle man kunna kalla den trend som syns allt 
mer. Förenklingen smakar gott eftersom den ger kortfattade förklaringar och 
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därmed översikt i en annars oöverskådlig värld. Den verkar ge oss tillbaka hand-
lingsutrymme då vi ofta känner oss förlamade av de många betungande proble-
men. Tänk om vi kunde lösa den gordiska knuten med ett enda svärdshugg!

FÖrENkLiNGEN SMAkAr SÖTT TiLL EN bÖrjAN men i längden förgiftar den 
oss och leder samhället in i en återvändsgränd. Politiska formationer vars metod 
består i just förenkling, försöker splittra samhället genom att spela ut olika grupper 
och intressen mot varandra. Det gör det i sin tur svårare att hitta lösningar på aktuella 
problem vilket gynnar förenklingens banérbärare. De har ju lösningen som tyvärr 
inte anammas av de andra. Om man bara gjorde som de föreslår skulle allting bli bra.

VärLDEN MED ALLA DESS uTMANiNGAr är dock inte så enkel som somliga 
vill få oss att tro. Allting är sammanflätat och alla hänger ihop med varandra. Det 
man ändrar vid ena änden påverkar den andra. Ska man t.ex. äta mindre kött och 
därför satsa på mer fisk för att göra någonting mot utsläpp av växthusgasen? De 
odlade laxarna i Norge har nästan blivit vegetarianer och matas huvudsakligen 
med soja (försett med en liten andel fiskmjöl). Men sojan importeras från Brasilien 
där agrarindustrin fördriver småbönder från deras gårdar, avverkar regnskogen och 
behandlar sojan med mängder av pesticid. Alla dessa ingredienser finns nu i laxen.

VAD är räTT, VAD FEL? Det är ofta svårt att avgöra. Därför behöver vi en 
medvetenhet om alltings förbindelse vilket är ledtråden i påven Franciskus 
encyklika Laudato si´ om miljö och rättvisa (2015). När sade människorna för 
första gången jag? När blev de medvetna om att de är individer? Säkert när de 
förevigade sig i handgrottan i Argentina för 13 000 till 9 000 år sedan (se om-
slagsbilden). De flesta händer är vänsterhänder. Förmodligen blåste människorna 
färgen med ett rör de höll i högerhanden på vänsterhanden de höll mot grottans 
vägg. Var och en unik, en individ (ingen hand liknar den andra) och ändå för-
bundna med varandra (människohänder). Just det utgör den fruktbara och ibland 
konfliktladdade spänningen mellan mig och de andra, individ och gemenskap.

hur kAN Vi SOM kriSTNA bEMÖTA TENDENSEN till otillbörlig förenk-
ling? Vad kan vi bidra med som kan ge politiken ett alternativt ansikte? Låt 
mig våga formulera fem uppmaningar:

• Försöka vara människor som intresserar sig för helheten i en tid som allt-
mer präglas av särintressen!
• Satsa på en hållbar långsamhet! Det goda är ofta långsammare än det de-
struktiva. Tänk bara på hur lång tid det tar tills en skog har vuxit upp eller en 
människa har blivit av med en dålig vana. Här kan Kristus vara vårt föredöme. 

Han, den alltigenom gode, tog sig tid. Han gick människans väg från fostret i 
moderlivet till den fullvuxne mannen och återlöste så hela det mänskliga livet.
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Omslagsbilden: Cueva de las Manos, hand-
grottan, i Patagonien, södra Argentina.  
Ca	10	000	f.	Kr.	

• Se verkligheten i sin komplexitet! Jesus begav sig in i verkligheten, kom 
nära människor och deras problem och bedömde saker och ting inte efter hör-
sägen eller från långt håll. Han lyssnade in människors behov och undervisade 
de sina att handla som han själv.
• Värna om ett vårdat, respektfullt och precist språk! De kristna borde ha en 
speciell känslighet för ord. Ordet är dyrbart för oss eftersom det kommer från 
Gud, ja, Gud själv är Ordet som har blivit kött. 
• Var rädd om institutionerna! Jesus grundade en kyrka för att hans budskap 
skulle kunna förmedlas vidare och bevaras genom tiderna. Vi kristna borde ha 
ett sinne för institutioner som med sina objektiva strukturer hjälper till att lösa 
problem, skipa rätt, förhandla, bevara normer och som garanterar att saker och 
ting fungerar oberoende av individers särintressen eller makthavarnas lynnen.

Frågan om hur man driver politiska och samhälleliga utmaningar är viktig. 
Formerna är inte oskyldiga. De påverkar innehållet och vice versa. Formfrågor 
kan vid sidan av innehållsmässiga därmed också vara avgörande för vårt val.

pilgrimsresa 

till Ávila med omnejd 

Med S:ta Eugenia församling 

17-24/6 2019

Denna pilgrimsresa är för dig	som	på	plats	i	Spa	nien	
vill	både	vistas	och	vandra	i	de	miljöer	som	förknippas	
med	kyrkolärarna	och	helgonen	Teresa	av	Jesus	och	
Johannes	av	Korset.	Vi	firar	daglig	mäs	sa	under	ledning	
av	kyrkoherde	Dominik	Terstriep	S.J.	och	fördjupar	oss	
i	det	karmelitiska	arvet	genom	samtal,	andakter	och	
föreläsningar.	

Vi bor i Teresas hemstad Ávila	innanför	
stadsmuren,	i	klosterhotellet	“Albergue	-	
Casa	Natal	de	Santa	Teresa	de	Jesús”	mitt	i	
den	miljö	där	hon	växte	upp	och	verkade.	
Förutom	utflykterna	till	fots	i	själva	Ávila	
besöker	vi	och	vandrar	i	platser	och	orter	
som	Teresa	och	Johannes	förknippas	med:	
Segovia,	Salamanca	och	Alba	de	Tormes.	
Under	två	av	dagarna	vandrar	vi	också	i	
naturreservat.	Tänk	på	att	du	måste	vara	van	
att	vandra,	och	klara	av	både	bergiga	städer	
och	kuperad	terräng.	 
 
i resans pris,	som	kommer	att	anges	
i	början	av	september,	ingår	flyg,	alla	
busstransporter	i	Spanien,	inträden,	del	i	
dubbelrum,	frukost	och	middag,	sakkunnig	
reseledare.	Researrangören	är	Pilgrim	Travel	
AB	som	också	svarar	på	frågor	om	denna	
resa	via	e-post	info@pilgrimtravel.se	eller	på	
tel 018-44445333	(vardagar	9-12,13-16).	 

Anmäl ditt intresse till S:ta Eugenias 
pastorsexpeditioen: 08-505 780 00  
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fördjupning

»under korsets tecken«
”Det är det 
talade ordet 
och sången 
som skulle stå 
i centrum vid 
kyrkorummets 
ut  formning 
– inte 
utsmyckning. 
Det är 
innehållet, 
budskapet i 
en harmonisk 
och rogivande 
ram”.  

Orden ovan är arkitekt Jörgen Kjaergaards, yttrade vid en Livshistoria och 
insikter-kväll tidigt i våras. Han var åter i ”sin” Eugeniakyrka, den som efter in-
vigningen 1982 lovordats som arkitektoniskt mästerverk och Stockholms ”vack-
raste och mest andaktsfulla kyrkointeriör”.
jÖrGEN kjAErGAArD kAN SES SOM EN rÖD TrÅD i församlingens sena-
re historia. Från 1968 då den gamla kyrkan på Norra Smedjegatan föll offer för 
”saneringen” av Stockholms innerstad och fram till idag. Född 1927 i Danmark 
kom han efter sin examen till Sverige och har sedan 1950-talet varit verksam 
här. Han är kanske mest känd för att vid 60-talets mitt ha skapat triangelmönstret 
till plattan, Sergels torg. Han har också ritat Gustav Vasa kyrkas kolumbarium.
 Jörgen Kjaergaards första uppdrag för S:ta Eugenia var att omvandla Regina-
biografen på Drottninggatan till provisorisk kyrksal. Efter många turer blev det 
också han som fick skapa en ny kyrka bakom den k-märkta fasaden på Kungsträd-
gårdsgatan 12. En mörk innergård med bilparkering förvandlades till ett kyrkorum 
av ”både rymd och intimitet, lyftning och vilsamhet”, ett kyrkorum som ”bättre 
(än andra) uttrycker människans möte med det Heliga, med det outsägbara”. 
 De stora orden i citaten ovan härrör från experter, journalister, beslutsfattare och 
andra som uttalat sig om vår kyrka. En dag i juli får jag ta del av Jörgen Kjaer-
gaards klippalbum och höra hans version av hur han fick jobbet som kyrkoarkitekt. 
Det avgörande ska ha varit en ärlig och rak fråga till kyrkoherde Peter Hornung: 
  – Vad är ett tabernakel? 

Foto	från	kyrkobeskrivningen	1982.
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Jörgen Kjaergaard berättar med glimten i ögat, men det är inte svårt att före-
ställa sig att pater Hornung uppskattade rättframheten.  

FrÅN bÖrjAN FANNS VArkEN hOS FÖrSAMLiNGEN ELLEr ArkiTEkTEN 
något övergripande tema för kyrkobygget. Man var styrd av innegårdens närmast 
kvadratiska yta. Arkitekten har utnyttjat rummets bredd och placerat dopka-
pell, ambo, krucifix och altare längs med den svagt böjda korväggen. Böj-
ningen skapar en dragning mot tabernaklet i den halvrunda nischen i sydöstra 
hörnet. I kyrkobeskrivningen från 1982 liknar pater Hornung nischen vid ”ett 
gångjärn för hela kyrkorummet”, och fortsätter: ”eukaristin, Herrens närvaro 
under sakramentets tecken är det kristna livets medelpunkt”. 

LjuSSpELET i kyrkOruMMET hAr OFTA priSATS, och särskilt vid taber-
nakelzonen. Precis vid högmässotid faller ljuset in genom fönstren och över 
altaret. Mycket av dagsljuset är annars indirekt. Över korväggen och dopkapel-
let silar ljuset in ovanifrån genom fönster som bara syns från taket.    
 För att undvika det statiska finns få räta vinklar. Istället används ofta cir-
keln och halvcirkeln, konkavt och konvext. Pelarna, också de runda, delar upp 
rummet och ger en illusion av sidoskepp.  
 Rymd och höjd är ord som ofta återkommer hos dem som beskrivit kyr kan. Att 
bara fyra material genomgående använts – tegel, naturbetong, got ländsk kalksten och 
rödbok – har betydelse, liksom att sten och fog är lika breda. Det ger, menar Jörgen 
Kjaergaard, murverket en ”egen lätt struktur” och gör stenarna mera ”levande”.

Forts. nedtill på nästa s: 

Jörgen	Kjaergaard,	arkitekt	SAR.	Foto:	Elisabeth	Kvist	2018.
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 H o P P  i i iDe gudomliga dygderna 

Forts. på nästa s: 

Hopp är en teologisk eller gudomlig dygd. Detta perspektiv har vi hittills 
bara antytt i de senaste två artiklarna om hoppet. Hur bidrar just det kristna 
perspektivet till förståelsen av hoppet?  
 
Rättrådighet, mod och måttfullhet är också dygder. Men de har aldrig kallats 
gudomliga dygder. Var ligger alltså skillnaden mellan dessa och hoppet? 
Rättrådiga, modiga och måttfulla kan vi bli och vara av vår egen kraft. Vi 
använder oss av vår naturliga förmåga för att leva tillsammans med andra, att 
göra motstånd eller att inhägna våra drifter. Hoppet däremot sträcker sig ut till 
något som ligger bortom den naturliga sfären, det riktar sig mot att bli och vara 
hel; någonting vi kallar alltings fullbordan eller frälsning. Skillnaden ligger 
inte bara i dygdens mål utan också i hur den förmedlas. Hoppet är i grunden en 
gåva. Det vill säga att vi inte av egen kraft kan uppnå det eftersom målet ligger 
utom räckhåll för oss. Hoppet går utöver det härsides, vår kroppsliga tillvaro. 
Hoppet föregriper någonting som ännu inte har infriats. Jag, vi, hela världen är 

i TAkT MED byGGETS FrAMSkriDANDE kOM juST TANkEN OM ”LEVANDE 
STENAr” att bli en bärande idé för den nya kyrkan. ”Den hantverksmässi ga tegel
byggnaden, gamla och nya kalkstenar, grundstenen och konsekrationsstenarna, 
låter kyrkan stå i linje med en central biblisk tanke, formulerad i 1 Kor 3, Ef 2, 1 
Petr 2, Upp 2 m fl”, skriver pater Hornung i kyrkobeskrivningen. Till invigningen 
skrevs till och med en ny psalm med titeln ”Levande stenar”, av Karl Sundén, 
tonsatt av Ingmar Milveden och Ulf Samuelsson.

pÅ ETT TiDiGT STADiuM fick Jörgen Kjaergaard idén att placera ett stort 
och kraftfullt kors i koret. Det skulle ersätta altartavla och kunna användas vid 
processioner. Virket blev den gamla kyrkans takbjälkar: 
 – Jag var själv med om att släpa fram dem ur en källare och frakta dem till 
Skan sens timmermän. Jag deltog också i arbetet med att bila dem så att de 
kunde sam manfogas till ett kors.  
 Jörgen Kjaergaard nämnde också detta i sitt tal vid kyrkans invigning, åter-
givet i Eugenia bla det (3-1982):”Att jag även 1968 i Historiska Museets förråd 
var med om att leta fram den lilla Kristusgestalten från 1200talet tycker jag, 
på ett fint sätt, länkar ihop de år jag fått åtnjuta ert förtroende och vänskap.”  
Han skänkte korset som gåva till församlingen med orden:”I tacksamhet för 
förtroendet och ödmjukhet inför uppgiften, med kristenhetens heligaste tecken.”
ElISABETH	KVIST	   



9

Kh	DOMINIK	TERSTRIEP	S.J.

ännu inte hela eller slutgiltigt frälsta. Men den som hoppas omfamnar redan 
nu det tillståndet, och just detta föregripande är en gåva. 

MäNNiSkAN SOM hOppAS lever alltså i strålglansen av en verklighet som 
är större än hennes egna ögonblickliga erfarenheter. Hon öppnar sig för det 
som ligger framför henne, löftet om att allting blir helt och rätt, om att hon 
uppnår sitt livs mål. Just detta perspektiv har handfasta konsekvenser. Det av-
håller en människa från att förtvivla. Mitt i katastrofer är hon förvissad om att 
tillvaron i sin helhet kommer att lyckas om hon öppnar sig för Guds verkan. 
 Det mänskliga hoppet om en slutligt lycklig utgång för allt har två 
motparter. Inte bara förtvivlan (se hopp II) utan också det som på latin kallas 
praesumptio som ordagrant oöversatt betyder njutning i förväg. Man tar 
ut eller njuter av någonting i förtid, föregriper fullbordan vilket uppfattas 
som förmätet; därför översätts det latinska ordet också med förmätenhet. I 
grund och botten är också förtvivlan ett slags föregripande, i det fallet icke-
fullbordan. Men förtvivlan och besvikelse skiljer sig i ett avseende från 
varandra. Att ett hopp blir sviket beror på erfarenheten att det man hoppats på 
inte har inträffat eller att någonting hänt som har grusat hoppet. Besvikelse 
syftar till det som har skett, till något i dåtiden. Förtvivlan däremot ser 
mot framtiden. Den förtvivlade säger att det inte kommer att sluta bra; det 
finns ingen fullbordan, ingen frälsning. På det viset är förtvivlan också̊ ett 
föregripande då man tror sig känna slutet. 

bÅDE FÖrTViVLAN Och FÖrMäTENhET är FOrMEr AV hOppLÖShET. 
Båda får det mänskliga att stelna. Hoppet däremot bevarar människan rörlig. 
Den förmätne och hopplöse vill inte inse att det mänskliga livet är en väg-
tillvaro. De fäller redan nu en slutgiltig dom som inte kan revideras. Men vi 
människor är på väg så länge vi lever i kroppen. Vi är vandrare mot å ena sidan 
fullbordan av vår yttersta längtan efter helhet, men är å andra sidan ännu inte 
där. Just detta ännu inte utgör vår tillvaros gestalt som den förmätne och hopp-
löse förnekar genom sin förhastade tvärsäkerhet. 

MäNNiSkAN är bLiVANDE, någon som är på väg till dödens tröskel sam-
tidigt som hon ser bortom den. Målet är ännu inte uppnått men den hoppfulle 
ger inte efter för frestelsen att lösa upp spänningen som livets vägkaraktär 
medför. Detta ännu inte är visserligen mindre än det slutliga förverkligandet 
samtidigt som det är mer än ett bart inte. Människan som sträcker sig till den 
slutliga fullbordan och accepterar att hon ännu inte är där, är hoppfull. Just i 
det hoppet förstår och bejakar hon det som hon i grunden är: en skapad var-
else, Guds skapade varelse. 
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2018-07-13
IMG_1511.JPG

https://drive.google.com/file/d/1QuSShrm7fInkqMXDtiiirjnLxaxDCxYL/view

1/1

på pingstdagen,	20/5,	konfirmerades	en	grupp	ungdomar	från	den	engelsk-språkiga	trosundervis-
ningen.	Syster	Veronica	(t.v.)	och	syster	Rose	flankerar	gruppen.

rapporter

St. birgitta group	är	en	internationell	grupp	med	engelska	som	samtalsspråk.	Föräldrar	och	barn	träffas	
för	bibelsamtal,	reträtter	och	familjedagar.	Här	ses	gruppen	samlad	efter	en	mässa	med	kyrkoherde	Domi-
nik	Terstriep	S.J.	Gruppen	är	öppen	och	välkomnar	nya	medlemmar.	Intresserad?	Kontakta	pater	Dominik.		

Sommaren i bild ...
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kristi lekamens-
proccession 
söndag	3/6.

ungdomskören	på	berget	
Monserrat,	Spanien.	läs	om	
resan	på	musiksidan	15.

Foto: Anders Kvist

Foto: Anders Kvist
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Prästvigning och primismässa 
joakim breding prästvigdes i 
Dom	kyrkan	lördag	16/6,	av	kardi-
nal	Anders	Arborelius	OCD,	biskop	
av	Stockholm.	Under	diakonåret	
i	S:ta	Eugenia	har	Joakim	blivit	
mycket	uppskattad,	och	det	är	
gläd	jande	att	han	nu	ska	tillbringa	
även	sitt	första	år	som	präst	i	vår	
församling.	Därefter	flyttar	han	till-
baka	till	hemstaden	Göteborg	för	
att	bli	kaplan	i	Kristus	Konungens	
församling.	

bilden ovan visar prostra-
tionen,	när	prästkandidaten	
visar	sin	beredskap	att	ge	sig	
helt	och	hållet	åt	Gud	genom	
att	lägga	sig	raklång	med	
ansiktet	mot	golvet.	

på bilden t.h. ses	hur	den	nye	
prästen	blir	välsignad	av	de	
övriga prästerna.

på bilden nedan	ser	vi	fader	
Joakim	fira	primismässa	i	S:ta	
Eugenia	kyrka	söndag	1/7.

Foto:	Joachim	Budweg
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Högtider och speciella gudstjänster 

information

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

14/9 – fredag: Det heliga Korsets upphöjelse, fest. Mässor	kl	7.30,	18. 

16/9 – söndag: Eugeniadagen, patronatshögtid.  
St. Eugenia, the	Patron	of	the	Parish.	

18/9 – tisdag:	laudes	kl	7.30,	middagsbön	kl	12,	kvällsandakt	kl	18	(inga	mässor	
denna	dag	pga	stiftets	prästmöte).

7/10 – söndag: S:ta Birgitta, Sveriges	och	Europas	skyddspatron.	insamling av mat 
och hygienartiklar i alla mässor.
St. Bridget, the	patron	of	Sweden.	Mass	at	6pm.	collection of food products and 
toilet requisites for the poor in all Masses. 

18/10 – torsdag: lunchmässan	kl	12	firas	tillsammans	med	församlingens	jubilarer.

1/11 – torsdag: alla Helgons dag,	högtid	(se	annons	för	Allhelgonahelgen	s	14).	 
all Saints' Day (see separate ad on p 14).  

2/11 – fredag: alla Själars dag	(se	annons	för	Allhelgonahelgen	s	14). 
all Souls' Day (see separate ad on p 14). 

4/11 – 31:a söndagen under året.	Andakt	på	Katolska	kyrkogården	kl	14	(se	an-
nons s 14).  

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

25/11 – 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. 

1/12 – lördag: första vespern för 1:a söndagen i advent. Kl 17.  

Forts. på nästa s: 
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Allhelgonahelgen/all Saints & all Souls

Torsdag 1/11  
Alla helgons dag / all Saints’ Day.  Mässa kl 7.30, 12, högmässa kl 18. 
 
Fredag 2/11  
Alla Själars dag	/	all Souls’ Day. Mässa kl 7.30, högmässa med ljusliturgi kl 18. 

Söndag 4/11 
Andakt på katolska kyrkogården kl 14  
Norra begravningsplatsen, Haga, grind 6.  
Buss 515 till Linvävartorpet eller gångavstånd från Karolinska sjukhuset.

2/12 – 1:a söndagen i advent. 
first Sunday of advent.

8/12 – lördag: Jungfru marias utkorelse och fullkomliga renhet,	högtid.	Mässa	kl	
7.30,	högmässa	18. 
 
13/12 – torsdag: S:ta Lucia. Mässor	kl	7.30,	12,	18.	Luciakonsert	direkt	efter	kvälls-
mässan.	Luciatåg	med	Ungdoms-	och	Barnkörerna	kl	18.45.	

16/12 – 3:e söndagen i advent, Livets söndag. insamling av mat och hygienartik-
lar i alla mässor.
third Sunday of advent. Mass	at	6pm.	collection of food and toilet requisites 
for the poor in all Masses. 

Matinsamling till fattiga och hemlösa i Stockholm. Fyra	söndagar	om	året	
in	bjuds	alla	att	under	offertoriet	i	samtliga	mässor	bära	fram	hållbar	mat	och 
hygienartiklar. Särskilt	uppskattat	är	konserver,	ris,	schampo,	duschkräm.	Mindre	
av	cous-cous,	bulgur,	pasta,	knäckebröd. Kommande tillfällen: 7/10 • 16/12

Mässa i kapellet på katolska kyrkogården kl 15/Mass at catholic cemetery 3pm: 
fredag	28/9,	måndag	29/10,	onsdag	28/11,	fredag	28/12. 2019: måndag	28/1,	
torsdag	28/2,	torsdag	28/3,	måndag	29/4,	tisdag	28/5.			Norra	be	gravningsplatsen,	
Haga,	grind	6.	Buss	515	till	linvävartorpet	eller	gångavstånd	från	Karolinska	sjuk-
huset.

Öppen samtalsgrupp för frånskilda och separerade. Följande	måndagar	efter	
sommaruppehållet:	3/9,	1/10,	5/11,	3/12.	Samling	på	kyrktorget	kl	19. 
Mässa för ofrivilligt ensamma	–	fredag	28/12	kl	18.	
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Musik

körer i S:ta Eugenia 
 
•	Barnkören. Flickor	och	pojkar	9-14	år,	drygt	15	st.	Fler	körkamrater	är	välkomna. 
•	Kyrkokören. Vuxna	i	alla	stämmor,	ca	25	st. Särskilt	välkomna	är	tenorer	och	basar.	  
  Ledare: Anne Maj Samuelsson

• Ungdomskören.	Från	15	år	och	uppåt,	ca	30	st.	Plats	för	fler	i	alla	stämmor. 

•	Vokalensemblen. God	körvana,	god	förmåga	att	läsa	noter. Plats	för	två	tenorer.  
   Ledare: ulf Samuelsson
• Gregorianska scholan (damröster).	Fler	sökes	.	 Ledare (under hösten):  
   helena Mann Sundström
   helenamannsundström@gmail.com,	070-990	50	39

Telefonnummer	och	mailadresser	till	de	ordinarie	körledarna	finns	på	tidningens	baksida.

När DETTA SkriVS 
har	det	gått	några	
veckor	sedan	jag	kom	
hem	med	ungdoms-
kören	efter	5	dagar	i	
Barcelona	och	en	stor	
katolsk	körfestival	för	
barn-	och	ungdoms-
körer.	Höjdpunkten	
var	när	vår	ungdoms-
kör	sjöng	alldeles	själ-
va	vid	galakonserten	i	
den	fantastiska	kyrkan	Sagrada	Famiglia	inför	7.000	åhörare	(se	bilden).	Av	de	nästan	4.000	
deltagarna	hade	sex	körer	valts	ut	för	att	ge	ett	program	på	ungefär	10	minuter	vardera.	
S:ta	Eugenia	ungdomskör	var	en	av	dem	och	vi	sjöng	tre	nordiska	körstycken,	allt	utantill.
TExT	OCH	FOTO:	UlF	SAMUElSSON,	kyrkomusiker

kONSErTEr Och MäSSOr MED kÖrSTyckEN uNDEr hÖSTEN

•	Onsdag 31/10 – kvällskonsert. requiem av Tomas L. Vittoria, motetten Jesu, meine freude av 
j. S. bach. Vokal ensemblen.

•	Fredag 2/11, alla Själars dag – i kvällsmässan. requiem av Tomas L. Vittoria. Vokal ensemblen.

• Fredag 23/11 – Kvällskonsert. Gloria av A. Vivaldi, missa brevis i D-dur av W. A. Mozart. ung-
domskören.

• Söndag 25/11, Kristus Konungens dag – i högmässan. Missa brevis i D-dur av W. A. Mozart. 
ungdomskören.

• Torsdag 13/12, Luciadagen – Luciakonsert med luciatåg. barn- och ungdomskörerna.  

• Onsdag 26/12, annandag jul – Traditionsenlig julkonsert på kvällen med körerna. 
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Första heliga kommunion. Undervisning 
börjar	i	klass	2 med	förberedelse		för	barnens	
Första	heliga	kom		muni	on	i	slu	tet	av	klass	3.	
Un	dervisningen	fortsätter	sedan	i	klass	4-9.	 
konfirmation. Förberedelsen	inför	Konfirma-
tionens	sakrament	tar	två	år	med	början	i	klass	
8.	Konfirmation	i	slutet	av	klass	9.		
Lör dagar kl 10-13 träffas	alla	klasser	(se	sche-
mat	nedan).	 
Gemensam mässa kl 12.15 för	alla	barn	och	
för	äldrar.		 
Samtalsgrupp för för äld rar till	barn	i	klass	2-6	
medan	barnen	har	undervisning.	

 

Mer om undervisningen

klass 2-6:	Stefan	Nordström	 
stefan.nordstrom@sanktaeugenia.se 

klass 7: Teresa Franzén 
franzen.teresa@gmail.com 

konfirmander 8: Joakim	Breding 
bredingjoakim@gmail.com 

konfirmander 9:	Thomas	Idergard	S.J.	 
thomas.idergard@sanktaeugenia.se

kLASS 2-6 kLASS 7, 
kONFirMANDEr 8

kONFirMANDEr 9

1/9 8/9 höstterminsstart  
registrering (se nedan)

8/9 höstterminsstart  
registrering med föräldra-
möte (se nedan)

15/9 22/9 21-23/9 Läger

13/10 6/10 6/10

10/11 20/10 20/10

24/11 17/11 17/11

8/12 15/12 julavslutning 15/12 julavslutning

Trosundervisning  för barn och ungdomar

inför 8/9 – registreringsdag för klass 7-9
• Klass 9:	Medtag	personbevis	(beställs	via	Skattever-
kets	webbplats,	välj	variant	”personbevis	för	familj”).
Föräldrar	välkomna!	Föräldramöte	genomförs	efter	
registrering	med	info	om	lägren,	Romresa	i	sommar	
osv. 

• Klass 7, 8 och 9: medtag	dopbevis,	eller	om	döpt	
i	S:ta	Eugenia,	info	om	exakt	dopdatum	(för	inskriv-
ning). 

Kristi	lekamens-procession	2018.	Foto:	Anders	Kvist



17

KURS FRÅN KATOLSKA PEDAGOGISKA NÄMNDEN

En kurs för er som planerar att gifta er i katolska kyrkan  
LÖRDAGEN DEN 13 OKTOBER 2018 HOS KATOLSKA PEDAGOGISKA NÄMNDEN, STOCKHOLM 

KURSINNEHÅLL 
Kursen Vi ska gifta oss behandlar 
•  den katolska synen på äktenskapet  
•  hur man bygger en stark och sund relation 
 som varar livet ut  
• katolsk människosyn och äktenskapet 
 som sakrament  
• kommunikationens betydelse för en 
 livslång relation  
• en introduktion till ”kroppens teologi”  
• möjligheter och utmaningar i familjelivet

ANMÄLAN OCH KOSTNAD 
Anmäl er senast 4 oktober på www.kpn.se och betala 100 kr per person (inkluderar lunch) till bg 119-2053. 
Ange ”Äktenskapskurs 2018”

 KURSLEDARE 
 Mickaëlle och diakon   
 Sten Cedergren är gifta  
 och har tillsammans
	 sedan	flera	år	förberett	
 par för äktenskap i   
 domkyrkoförsamlingen    
TID OCH PLATS 
Lördag 13 oktober 2018, kl 10-16
Katolska Pedagogiska Nämnden
Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum
Brunnsgränd 4, Gamla stan, Stockholm 

KATOLSKA PEDAGOGISKA NÄMNDEN • WWW.KPN.SE • 08-50 557 660 • KPN@KATOLSKAKYRKAN.SE

Ungdomar

Äktenskapsförberedelse • Preparation for marriage 
kontakta en präst eller diakon	minst	två	må		na	der	före	bröllopet.	Därefter	kan	
man	anmäla	sig	till	KPN:s	(Katolska	pedagogiska	nämndens)	äktenskapskurs	
13/10	(se	blänkare	nedan).	
Please contact a priest or a deacon at least two months before the wedding date. 

Dopförberedelse • Preparation for Baptism  
kurs på svenska	måndag	kl	19	i	Biblioteket:	3/9,	1/10,	5/11,	3/12. Anmälan	till	pastors-
expeditionen.	Kontakta	sedan	en	präst	eller	diakon	för	att	boka	in	dopet.	
Please register with the Parish Office for a short course. Sunday at 4-5.30pm in The 
Library:  30/9, 11/11, 9/12, 2019: 20/1.

KURS FRÅN KATOLSKA PEDAGOGISKA NÄMNDEN

En kurs för er som planerar att gifta er i katolska kyrkan
  

LÖRDAGEN DEN 13 OKTOBER 2018 HOS KATOLSKA PEDAGOGISKA NÄMNDEN, STOCKHOLM 

KURSINNEHÅLL
 
Kursen Vi ska gifta oss behandlar
 
•  den katolska synen på äktenskapet 
 
•  hur man bygger en stark och sund relation 

 som varar livet ut 
 
• katolsk människosyn och äktenskapet 

 som sakrament 
 
• kommunikationens betydelse för en 

 livslång relation 
 
• en introduktion till ”kroppens teologi” 
 
• möjligheter och utmaningar i familjelivet

ANMÄLAN OCH KOSTNAD
 
Anmäl er senast 4 oktober på www.kpn.se och betala 100 kr per person (inkluderar lunch) till bg 119-2053. 

Ange ”Äktenskapskurs 2018”

 
KURSLEDARE

 
 

Mickaëlle och diakon   

 
Sten Cedergren är gifta  

 
och har tillsammans

	
sedan	flera	år	förberett	

 
par för äktenskap i   

 
domkyrkoförsamlingen

    
TID OCH PLATS
 
Lördag 13 oktober 2018, kl 10-16

Katolska Pedagogiska Nämnden

Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum

Brunnsgränd 4, Gamla stan, Stockholm
 

KATOLSKA PEDAGOGISKA NÄMNDEN • WWW.KPN.SE • 08-50 557 660 • KPN@KATOLSKAKYRKAN.SE

KURS FRÅN KATOLSKA PEDAGOGISKA NÄMNDEN

En kurs för er som planerar att gifta er i katolska kyrkan  
LÖRDAGEN DEN 13 OKTOBER 2018 HOS KATOLSKA PEDAGOGISKA NÄMNDEN, STOCKHOLM 

KURSINNEHÅLL 
Kursen Vi ska gifta oss behandlar 
•  den katolska synen på äktenskapet  
•  hur man bygger en stark och sund relation 
 som varar livet ut  
• katolsk människosyn och äktenskapet 
 som sakrament  
• kommunikationens betydelse för en 
 livslång relation  
• en introduktion till ”kroppens teologi”  
• möjligheter och utmaningar i familjelivet

ANMÄLAN OCH KOSTNAD 
Anmäl er senast 4 oktober på www.kpn.se och betala 100 kr per person (inkluderar lunch) till bg 119-2053. 
Ange ”Äktenskapskurs 2018”

 KURSLEDARE 
 Mickaëlle och diakon   
 Sten Cedergren är gifta  
 och har tillsammans
	 sedan	flera	år	förberett	
 par för äktenskap i   
 domkyrkoförsamlingen    
TID OCH PLATS 
Lördag 13 oktober 2018, kl 10-16
Katolska Pedagogiska Nämnden
Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum
Brunnsgränd 4, Gamla stan, Stockholm 

KATOLSKA PEDAGOGISKA NÄMNDEN • WWW.KPN.SE • 08-50 557 660 • KPN@KATOLSKAKYRKAN.SE

• Lördag 13/10	kl	10-16,	Brunnsgränd	4,	Gamla	stan

• Kursledare: Mickaëlle	&	diakon	Sten	Cedergren

• Anmälan: Senast	4/10	till	www.kpn.se.	Betala	in	

100	kr	per	person	(för	lunch)	till	bg	119-2053.	Ange	

"Äktenskapskurs	2018".

En kurs för er som planerar att gifta er 
i katolska kyrkan

Fredagsträffarna	börjar	igen	från	och	med	
7/9.

härliga dagsaktiviteter	för	barn	och	
ungdomar	i	Eugenia	kommer	att	organiseras	
under	kommande	termin.	Mer	information	på	
våra	sociala	medier!	

instagram:	eugeniaungdom 
Facebook:	sankta	eugenias	ka	tol	ska	ungdo-
mar	(SEKU).

höstlovsläger 2018 
 
Världens roadtrip med helgonen! 
Torsdag-söndag 1/11- 4/11
Välkommen	att	vara	med	på	massa	kul	
och	bus!	Kom	och	fira	och	lär	känna	olika	
kulturers	Allhelgonafirande	med	oss! 

Åldersgräns:	11-14	år.	Anmälan: senast 
14/10	till	eugeniaungdom@gmail.com.	 
Skriv	ditt	barns	namn,	ålder,	ev.	allergier	
och	kontaktuppgifter	till	minst	en	förälder.	

kostnad: 350kr.	Betala	med	swish:	072	879	
84	21	eller	PG:	85	66	68-9.	Glöm	inte	att	
mar	kera	betalningen	med	ditt	barns	namn!	

Mer info om höstlovslägret	på	våra	
socia	la	medier.	

ungdomskonsulenter: 
Karolina	Danilczuk	&	Sofia	Engstrand  
S:ta	Eugenia	Katolska	Församling
Kungsträdgårdsgatan	12,	111	47	Stockholm	
ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se
073-678	82	22		Karolina	
073-5460728		Sofia
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Katolskt forum

kurSEr hösten 2018 – i samarbete med S:ta birgitta folkhögskola

katolska kyrkans lära och liv	(termin1	av	2).	D	Terstriep	S.J.	Start	10/9.	Stora	salen	kl	19.	200	kr.	

Volontärarbete inom hospicevård	(termin	1	av	2).	S	Eikanger.	Start	20/9.	Konferensrummet	kl	19.	200	kr.	

ignatius av Loyolas andliga övningar.	(termin	3	av	4)	R.	Carls	S.J.	Start:	29/8	kl	18.45.	Övre	
salen	kl	19.	200	kr. 
 
Samtal om dagens evangelium.	K	Dietz	S.J.	Start	16/8.	Biblioteket	kl	11-11.45.	Det	går	bra	
att	delta	vid	enstaka	tillfällen.

ikonmåleri/classes in icon painting.	A.	Deriev.	Fyra	kurser	ges	i	höst:	21-23/9,	19-21/10,	
16-18/11,	7-9/12.	Elisabethrummet.	1500	kr/kurs.

Gud och det onda. R	Carls	S.J.	Start	27/8	kl	18.45.	Obs!	i	S:ta	Ragnhilds	kapell,	Blackeberg.	
200	kr.

Matteus evangelium som judekristen jesusbiografi. I	samarbete	med	S:ta	Maria	folk	hög	-
skola.	Diakon	B.	Håkansson.	15/9,	22/9,	6/10,	20/10,	10/11.	Övre	salen	kl	13-17	(Stora	22/9).

ÖVriGT prOGrAM – i samarbete med Studieförbundet bilda

Vidgade vyer - kurser på dagtid för seniorer och andra daglediga. Se	separat	info:	
www.sanktaeugenia.se	Katolskt	Forum.

Forum Filmklubben – att se på film som du lyssnar på musik. Nästan	alltid	första	
lördagen	i	månaden	kl	18.15.	Info	inför	varje	tillfälle.	Sventhomas	Nordlöf.

catholic university chaplaincy (cuc) Stockholm.	Sundays	7.15	pm,	Café	Eugenia	(see	p	21).	

6/9: inför valet: kan man vara V, S, L, Mp, M, c, kD, SD, Fi och katolik? Stora	salen	kl	19.	

10/9: kvinnans plats.	Caroline	Jörland,	lovisa	Bergdahl,	Sofia	Camnerin,	Sofia	lilly	Jönsson,	
Ylva	Eggehorn.	Moderator:	Sofia	Walan.	Arr:	Bilda.	Obs!	lokal:	Rosenlundsgatan	13.	Kl	18.

25/9: Svenska ikonsällskapet arrangerar: Gotländska	glasmålningar	från	början	av	
1200-	talet	och	den	bysantinska	konsten.	Ikonforskaren	Svetlana	Svensson.	Biblioteket	kl	19.

9/10: The Great Awakening, ignatiansk andlighet och AA:s tolv steg. Heldagssemina	rium	
kl	9.30-16.	Harry	Månsus,	Rainer	Carls	S.J.,	Anna	Karin	Hammar,	Torbjörn	Frej	m.fl.	Anmälan	
senast	30/9	till	katolsktforum@sanktaeugenia.se,	08-50578023.	Mer	info:	www.mansus.se.

11/10: Tro, hopp och kärlek i klimatförändringarnas tid - vikten av existentiella driv-
krafter. Seminarium	i	samarbete	med	SKR:s	grupp	för	klimat	och	hållbar	utveckling,	Fossil-
fritt	Sverige,	Newmaninstitutet.	Andreas	Carlgren,	Svante	Axelsson.	Stora	salen	kl	19.

30/10: LiVSHiStoria oCH inSiKtEr: Maciej Zaremba,	journalist,	författare,	katolik,	inter-
vjuas	av	Dominik	Terstriep	S.J.

Forts. längst ner på nästa s: 
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katolskt Forums program	uppdateras	hela	tiden.	Gå	in	på	hemsidan,	maila	eller	ring	pro	gram		-
ansvarig	Sofia	Rosshagen.	
katolsktforum@sanktaeugenia.se	•	08-505	780	23	•	www.sanktaeugenia.se	Katolskt	Forum

Eugeniadagens kollekt  
till fader joseph kamogas församling i uganda

I	våras	gästade	fr	Joseph	Kamoga	S:ta	Eugenia.	Vid	en	församlingsafton	berättade	han	i	
ord	och	bild	om	sin	församling	Queen	of	Peace	Kasozi	i	Uganda.	Det	är	en	till	ytan	stor	
församling	på	den	ugandiska	landsbygden.	För	den	egna	försörjningen	och	för	att	kunna	
sälja,	odlar	församlingen	olika	grödor	och	föder	upp	grisar. 
	 En	viktig	del	i	församlingsarbetet	är	att	ordna	skolgång	för	barnen.	Man	har	både	låg-	
och	mellanstadieskola.	Eftersom	det	saknas	allmänna	kommunikationer	får	barnen	ofta	gå	
till	skolan,	ibland	långa	sträckor.	För	att	barnen	inte	ska	behöva	utsättas	för	risker	på	vägen	
till	skolan	försöker	församlingen	ordna	boende	vid	skolan	så	att	de	slipper	gå.	 
	 Andra	viktiga	församlingsuppgifter	är	att	ta	hand	om	barn	som	blivit	föräldralösa	genom	
HIV/AIDS,	liksom	att	ta	hand	om	de	äldre	som	saknar	en	familj	som	kan	sörja	för	dem.	
Eugeniadagens	kollekt	går	i	år	till	stöd	för	skolverksamheten	i	fr	Josephs	församling	i	Uganda.	

JOHAN	APPElBERG,	Ordförande	 
KATASTROFKONTOT:	PG	479	16	67-1

9/11: tEma 2018: motStånD oCH EftErfÖLJELSE 4. Existentiellt café - Etty hillesum.  
Dominik	Terstriep	S.J.,	som	publicerat	ett	flertal	artiklar	om	Etty	Hillesum,	introducerar	
henne.	Biblioteket	kl	19-21.	Servering.	

22/11: "En dag ska jag simma i evigheten". Förtvivlan	och	hopp	hos	Majken	Johansson,	
poet	och	frälsningssoldat.	Carl	Otto	Werkelid,	författare,	kulturjournalist.	Samarr.	med	Ka-
tolsk	historisk	förening.	Stora	salen	kl	19.	
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cuc – catholic university chaplaincy. An	open	group	of	stu-
dents	and	young	adults	from	around	the	world.	Discussions,	
sharing	and	social	time	at	CUC	Sunday	after	Mass	in	English	in	the	
Café	Eugenia.	More	information	at	our	fb-group	Catholic Students 
in Stockholm. 
Father Thomas idergard S.j. university chaplain 08-505 780 17  
thomas.idergard@sanktaeugenia.se

Information in English
Mass in English. Sundays	at	6	pm. For	the	daily	mass	schedule	in	Swedish	see	p.	2. 
Exposition of the blessed Sacrament takes	place every	Friday	at	5-6	pm	except	
on	First	Fridays	when	the	time	is	8	am-9	pm.

collection of Food for	the	poor	and	homeless	of	Stockholm.	Four	times	a	year,	we	are	
all	invited	to	present	sustainable	food	products	such	as	rice,	canned	food,	oil,	du	ring	the	
Offertory	at	Mass.	The	subsequent	occasions	are	7/10 • 16/12. 13/5

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	• 10/11,	8/12.	 
For	information,	please	contact:		mikelawmsp@yahoo.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		alexandassrg9@gmail.com;		 
jadrivic@gmail.com
Nigerian choir	sings	in	Mass	in	English.	Please	contact		ebyadazion@yahoo.com, Mchandzl@
yahoo.com 
African choir sings	in	African	Mass.	Please	contact  sr.veronica@sanktaeugenia.se 

Sing in a Choir! 

Welcome to English religious instruction classes!
We	in	St.	Eugenia	Catholic	Parish	are	glad	to	work	with	you	in	helping	your	children	to	a	dee-
per	Catholic	faith	in	Jesus	Christ.	Therefore,	it	is	our	pleasure	to	invite	you	to	a	new	year	of	
Catechesis’	in	English	in	our	parish.	You	are	welcome	to	start	for	the	first	time	or	to	continue	
religious	instruction	classes	and	other	interesting	church	activities	with	us.

The classes always start	every	Sunday	at	4pm	and	finish	with	a	joint	English	Mass	for	all	
classes	at	6pm.	All	are	welcome	to	share	with	both	old	and	new	families	and	friends!

Our classes will begin:	2nd	September	2018

The teaching cost	for	the	whole	year	is	200	SEK,	it	includes	all	the	necessary	course	materials	
and	refreshments	for	the	children.	Kindly	transfer	the	money	(with	your	name	and	EC2018	as	a	
keyword)	on	parish	swish	number	(1231051507)	or	pay	cash	during	registration.

Available classes:	Pre-communion,	Holy	Communion	(1st	and	2nd	year),	Post-communi-
on,	and	Confirmation.	For	more	information:	sr.veronica@sanktaeugenia.se.
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S:ta Ragnhilds kapellförsamling Bromma

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

www.sanktaeugenia.se (under Kapellförsamlingar/S:ta Ragnhild) 

Mässfirande, Eukaristisk tillbedjan, bikt -	se	sid	2.	Från	och	med	2/9	firas	åter	
två	mässor	på	söndagar,	familjemässa	kl	9.30	och	högmässa	kl	11.	

kyrkkaffe	-	serveras	i	Allmänningen	efter	söndagens	mässor.	Kaffe	behåll-
ning	en	går	till	Kunkujang-projektet	för	skolor	och	barn	i	Gambia.	Flera	frivil-
liga	behövs	om	vi	ska	kunna	fortsätta	med	kyrkkaffet. 
rosenkrans - onsdag	efter	kvällsmässan,	övriga	vardagar	kl	16.

Trosundervisning - för	låg-	och	
mellanstadiebarn.	Efter	söndagens	
9.30-	mässa	och	kyrkkaffet	följande	

datum:	2/9,	16/9,	30/9,	14/10,	11/11,	25/11,	9/12	
(julbikt	de	äldre	barnen).	 
Nya	barn	kan	anmälas	till	Elisabet	Degen:	elisabet.
degen@telia.com

Teologisk kurs -	med	temat	”Gud	och	det	onda”		
börjar	den	27/8	och	fortsätter	därefter	varannan	
måndag	kl	18.45	i	Allmänningen.		

kaldeisk mässa	-	firas	lördagar	kl	17	(ej	första	i	
månaden).	Övriga	tider	för	kaldeisk	mässa	se	an-
slagstavlan	eller	hemsidan.	

För	aktuella	uppgifter	om	gudstjänster	och	kyrk-
liga	evenemang,	se	hemsidan	(nedan).	 

Adventsmarknaden lördag 1/12 är hotad!
liksom	alla	andra	år	skulle	vi	ha	haft	vår	adventsmarknad.	Så	var	planeringen.	Men	det	
skulle	visa	sig	att	många	som	tidigare	troget	jobbat	med	basaren/marknaden	nu	fått	
förhinder.	Om	inte	nya	friska	krafter	kan	kliva	in	blir	det	tyvärr	ingen	adventsmarknad.	

Den	som	har	lust	och	möjlighet	att	vara	med	och	arrangera	en	trevlig	och	härlig	advents-
marknad	är	välkommen	att	höra	av	sig	till	Vera	Rauf.	Tel:	0768-348671.
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Ur våra kyrkböcker

Genom dopets sakrament har i Kyrkans gemenskap upptagits:

Sharon L. P. AMAL  ANSELM
Romelio A. BERNARDINO
Emilia L. BERNARDINO
Axelle HILL SWIECICKA
Vanda SPULLER
Lucas GHEBREMICAEL
Rebecca STENGÅRD
Freya EDANIUS
Victor ELIAS
Greta NILSSON
Frank BYSTRÖM BEYDOGAN
Azariah NJAU
Freya MIMS
Amber EDMONDS
Alina GHOSN
Melanie KOJHASSARLY
Eddie THIBBLIN
Jonathan STEINVALL
Naomi NYBERG

Damian KAJUBI
Vincent FUENTES GÓMEZ
Léon WILTSHIRE
Samuel MANSOUR
Samuel GERGI
Victoria PALMER
Emmanuel OKOLI
Oscar ÅGERUP
Colin DOMELID
Dexter NWAEJIKE - BRODIN
Hjalmar KRÜGER
Imogen SWIECICKA
Gabriel LINARES EGNELL
Christabel WANJA
Gabriel DAIR
Josfin LIND
Leo JAKOBSSON 
Malia ORJI 
Theodore SLEWA

Ehiyemofe ADAGBON
Isabella ABIAD
Miriam DEL GAISO
Alma HOLMBERG
Alva ÅDIN
Viktoria SIEMES
Lisa BERGGROTH
Andreas BJÖRN
Felix FUNKE
Simon LINDQVIST
Alexander SELLING
Anna STRÖM
Dennis ÅSTRÖM ULLSTRÖM
Ali SHAFAIE
Sebastian ENELL
Sayed Nazar ABASSI
Sandra HADDAD
Céline KOJHASSARLY
Amy LINDKVIST

Herre, gör dem genom dopet till dina trogna lärjungar!

Genom äktenskapets sakrament har förenats:

Aneta SWIERK & Tiberius KÁDAS
Nancy LAZARO HERBAS & Yery COCA HURTADO
Sofia SANNING & Alexander ERIKSSON
Amelie von CELSING & Ettore PERRONE DI 
SAN MARTINO

Safi CHIRIN & Gabriel JEKEL
Jouel GLOR & Saad FATTALA 
Salem KIDANE & Binyam BERHAN 
Josefine LEIFSDOTTER & Markus BUSCHLE 
Karen ARISTA & Jesper LINDQVIST 

Må de återspegla Guds kärlek till människorna!

i Kyrkans fulla gemenskap har upptagits:

Greta NILSSON
Lars ANDERSSON
Linda BERGSTEN
Erik BLOHMÉ LARSSON
Yvonne BORG
Unix CYKLIST

Per ENGLUND
Pernilla E. KOJHASSARLY 
Alexander ERIKSSON
Tove GERTONSSON
Monica GUSTAFSSON
Leif HAGSTRÖM

Christer HJERPE
Kajsaa HÄLLEGÅRDH
Ylva JANS
Lena LEVEDAHL
Sofia LUNDELL
Sune LÖFSTRÖM
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Hernan CONCHA OSSA, 82
Liselotte BECKERT, 93
Kaoukab JAHJAH, 77

Mirko KRESTELICA, 61
Maria Vittoria COLOMBI, 87 
Bernice STRETCH, 89
Jozsef KOVACS, 79
Marianne PETERSON, 79
Johanna LABACHER JIDELL, 82
Dagny WAND HELANDER, 88
Maria BERGLUND, 78
Anna TOLJ, 69
Zulima GIRALDO REINA, 54

Eugenio PADELLARO, 82
Karl KOHOUT, 79
Nora BRIO CORTEZ, 67
Aghata BAAKINI, 82
Christian M. CASTRO, 39
Theresia SOMMER, 91
Mara ROSIC, 75
Jakub SWIECICKI, 68
Pater Rudolf BASISTA OMI, 84 
Stefania CASSWALL, 92

Våra avlidna:

Herre, låt ditt eviga ljus lysa över dem!

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

Robert DUINTJER, 89
Gunnel KNAVE, 90
Clas LAGERGEN, 76
Lilian MATTHIESSEN, 92
David Zoltan SCHREIER, 28
Elisabeth SANNER, 83
Jaime PUIGVENTOS, 87

Gemenskapens evangelium enligt johannes 
jean Vanier, Eva Sjöstrand (översättning): 
Veritas	2018	(298	Skr).

Gläd er och jubla. påve Franciskus apostoliska uppma-
ning om kallelsen till helighet i världen av idag. 
Veritas	2018	(110	Skr).

Katolsk Bokhandel

Tideböner i S:ta Eugenia.
Vesper:	varje	onsdag	kl	17.30.	
Completorium:	första	fredagen	i	månaden	
kl	20.40.
Även	vid	andra	tillfällen	kan	tideböner	förekomma	. 
Se	s	15	samt	i	bl.a.	Veckobladet.	

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

Luz COYOCA
Per HANSSON
Jan ISRAELSSON

Clara SKOOG ÅHLVIK  
Gunilla THORSLUND 
Birgitta T. ÅKERSTRÖM 
Christian WESTLING

Markus NILSSON
Oliwer P. DANIELSSON 
Ikaros RÖNN
Karin SCHYLANDER
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POSTTIDNING         B

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

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

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

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

kyrkoherde pater Dominik Terstriep 505 780 07 kyrkoherde@sanktaeugenia.se
pater josef höfner  073-800 51 23 josef.hofner@sanktaeugenia.se 
pater Thomas idergard 505 780 17 thomas.idergard@sanktaeugenia.se  
pater klaus Dietz  505 780 10 klaus.dietz@sanktaeugenia.se
pater rainer carls 37 21 66 pater.carls@gmail.com
pater peter Fresman - p.fresman@swipnet.se
Fader joakim breding 070-926 00 68 bredingjoakim@gmail.com  
Diakon Stefan Nordström  505 780 08 stefan.nordstrom@sanktaeugenia.se
Diakon Anders Wickström 505 780 15 anders.wickstrom@sanktaeugenia.se
Abba uqbamariam Tesfamariam 072-014 54 09 uqbamariam.tesfamariam@katolskakyrkan.se 
Abba Asfaha kidanemariam  505 780 26, 073-666 11 68 asfaha.kidane@sanktaeugenia.se
Fader Adris hanna 070-773 20 65 adris.hanna@katolskakyrkan.se

Syster Veronica Osuji DMbM 076-564 84 34 sr.veronica@sanktaeugenia.se 
Syster rose Anyanwu DMbM 076-651 69 81 sr.rose@sanktaeugenia.se
äldreverksamheten: ingegerd Lennartsson 505 780 09 ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se
kyrkomusiker: ulf Samuelsson 070-591 67 87 ulf.samuelsson@sanktaeugenia.se
kyrkomusiker: Anne Maj Samuelsson 076-947 19 58 annemaj.samuelsson@sanktaeugenia.se 
programansvarig: Sofia rosshagen 505 780 23 katolsktforum@sanktaeugenia.se 
ungdomskonsulent: karolina Danilczuk 073-678 82 22 ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se
ungdomskonsulent: Sofia Engstrand 073-546 07 28 ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se
Ekonomiansvarig: pehr Thorell 505 780 04 pehr.thorell@sanktaeugenia.se
Expeditionsansvarig: Mirtha basombrio  505 780 01 exp@sanktaeugenia.se
informatör, administratör: Elisabeth kvist  505 780 03 elisabeth.kvist@sanktaeugenia.se
Fastighetsskötare: henrik Ström 505 780 16 henrik.strom@sanktaeugenia.se

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

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


