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12	 Högtider	•	Matinsamling

	 13	 Bikt	i	advent	•	Julmässa	för	seniorer

	 14	 Musik	•	Öppet	hus	på	julafton	

	15	 Jul	i	S:ta	Eugenia			

	16	 Trosundervisning		

	17	 Ungdomsnytt	•	Ministrantläger	•	 

	 	 Barnens	julfest	•	Katolsk	bokhandel	•	 

	 	 Retreat	for	parents	with	small	children

	18	 Katolskt	forum

	19	 S:ta	Ragnhilds	kapell	•	Café	Eugenia 

	20	 Etio-Eritreanska	missionen   
 21	 Information	in	English 

		22	 Julkollekten	•	Äktenskap	och	dop	•		 	

	 	 Samtal	för	frånskilda

	23	 Ekumenisk	vesper	•	Fastetiden	•	Tideböner 

	 	 Vill	du	bli	katolik?	•	Mässa	på	kyrkogården	

	24	 Kontakter

SÖNDAG	 		8	 Mässa 

	 		 9.30	 Mässa	för	stora	och	små

	 		 11	 Högmässa

	 		 14	 Mässa	(gheez)

	 		 18	 Mass	(English)

LÖrDAG 9.30 Mässa 

	 		 12.15	 Mässa	med	barn 

      
(endast	vid	trosundervisning) 

VArDAG 7.30	 Mässa 

	 		 12	 Mässa	(tisdag,	torsdag,	ej	sommar) 

	 		 18	 Mässa

S:ta Eugenia kyrka 
Kungsträdgårdsgatan	12 

Innehåll 
nr 4 • 2017

 SÖNDAG 9.30	 Familjemässa*; 11 Högmässa	 
 LÖrDAG 11 Mässa;	17	Kaldeisk	mässa	  
MÅNDAG, ONSDAG, FrEDAG
	 		 18	 Mässa 
TiS DAG, TOrSDAG 
   11 Mässa
*Ej	24/12-7/1	2018							

Eukaristisk tillbedjan: Lördag 9-11

Bikt: Vid gudstjänst eller efter överenskommelse  
med präst. Första fredagen i månaden kl 16.30-18. 

Gudstjänster

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

SÖNDAG		 13.30	 Mässa	enligt	syriansk	rit

LÖrDAG, TiSDAG, TOrSDAG, FrEDAG

 		 8	 Mässa

ONSDAG	 17.30	 Mässa

 Tenstakyrkan 
Tisslingeplan	30,	Spånga	•	070-773	20	65 

 Marielunds kapell 
Stiftsgårdsvägen	21,	Ekerö	•	08-56020016

 SÖNDAG 	 11	 Mässa

Eukaristisk tillbedjan: Första fredagen i måna-
den 8-21, övriga fredagar 17-18. 

Bikt: I biktrummen i Mariakapellet 45 minuter före 
alla kvällsmässor, 30 minuter före alla sön dags mäs-
sor. Andra tider efter överenskommelse med präst.  

information:

Redaktion 
ANSVAriG uTGiVArE, rEDAkTÖr: 
Kyrkoherde	Dominik	Terstriep	S.J. 
rEDAkTiONSSEkrETErArE, LAyOuT: 
Elisabeth	Kvist 
elisabeth.kvist@sanktaeugenia.se 
Tryck:
Ineko,	Stockholm

 6 Människans	sorg	och	Jesusbarnet

 8 Serie:	De	gudomliga	dygderna:	Kärlek V

 3 Ledare

 10	 Gemenskap	i	Kristet	Liv	•	Franciskusdagen	 

	 11	 Prästvigning	•	Eugeniadagens	kollekt		

raPPortEr
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LEDarE

Den	›oerfarne‹	Guden

Han är helt koncentrerad på den lilla skeden. Ögonen fokuserade på det objekt 
han utforskar som ville han avlyssna dess fördolda språk. Hela kroppen är med, 
alla muskler spända. Titta bara på pojkens högra ben eller hans vänstra hand, 
som om de ville hjälpa till att lära känna och hantera den lilla skeden; allt är 
uppmärksamhet. Pojken vill själv; vill göra det han har sett sin mor göra vane-
mässigt och utan vidare eftertanke. Också han vill kunna använda sig av skeden 
liksom hon. Hon kan redan – hennes blick är inåtriktad. Han måste och vill ännu 
lära sig.

»MADONNAN MED VäLLiNGEN« kallas målningen (se omslagssidan) som 
nederländaren Gerard David (1460-1523) målade kring 1520. Den framställer en 
vardaglig händelse som vid första anblicken inte har något märkvärdigt över sig 
utan som upprepas åtskilliga gånger varje dag. Den visar någonting som vi alla 
har gått igenom: den långa vägen att lära sig någonting. Och att det överhuvud-
taget fungerar och hur det går till, redan det kan vid närmare betraktande te sig 
häpnadsväckande. Vi lär oss av att utforska världen med alla förmågor som står 
oss till buds, vi lär oss av att imitera andra och att helt enkelt göra saker och ting. 
Det som vi sett, berört, smakat, hört och känt bearbetas i hjärnan och genom 
reflexionen och blir så erfarenhet som får oss att orientera oss i världen. Barnets 
radie blir genom erfarenheten allt större.

TyDLiGEN MÅSTE OckSÅ MäNNiSkAN JESuS LärA SiG NÅGONTiNG. 
Målningen vill ju framställa Maria och Jesus och inte vilken mor med sitt barn 
som helst. I teologihistorien har det förts långa diskussioner om Jesu kunskap. 
Vad visste han? Måste han överhuvudtaget lära sig någonting? Vad var han med-
veten om? Växte han i vishet och kunskap (jfr Luk 2:52)? Han var ju också Gud 
och därmed allvetande! Då behövde han väl knappast lära sig någonting. Visst 
var han det, men också människa … Målaren hade en bra intuition och tog på 
allvar vad det också för Gud innebar att bli människa.

TEOrETiSk kuNSkAp är iNTE SAMMA SAk SOM ErFArENhET. Har jag 
haft cancer och gått igenom hela behandlingen med operation och cellgifter, har 
jag en annan kunskap än någon som bara känner cancern utifrån; min kunskap är 
djupare och mer personlig än läkarens som har behandlat många andra patienter. 
Kanske vet jag inte så mycket teoretiskt om cancer men nu kan jag sjukdomen 
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inifrån. Kunskapen har inskurits i mitt kött. Jag har erfarenhet av den. I bästa fall 
har sjukdomstiden öppnat mig genom det jag ofrivilligt sårats av. Hur kan jag 
då undgå att bemöta någon som drabbats av något liknande? Jag kan tala med 
honom på ett helt annat sätt, med mer inlevelse. Och en annan cancersjuk vågar 
kanske öppna sig för mig eftersom jag har gått igenom det också, har erfaren-
het av det. Genom det jag lidit kan jag bättre lida med andra, ha medlidande och 
förståelse. Mitt hjärta står på annat sätt öppet än det icke-sårade hjärtat.

är GuD OErFArEN? Måste han uppleva saker och ting för att ha just den kun-
skap inifrån som bara erfarenheten förmedlar? Om jag försöker ge ett teologiskt 
abstrakt svar, skulle jag säga nej. Guds kunskap omfattar allt – också det som 
erfarenheten kommer fram till. Ändå visar han i Kristus att han vill lära sig nå-
gonting. Hebreerbrevet uttrycker det så här: »Så lärde han, fastän han var ›Son‹, 
lydnad genom sitt lidande« (5:8). På människovis lärde sig Jesus någonting av 
det han var med om.  
 Cisterciensermunken Bernhard av Clairvaux (1090-1153) var övertygad om 
att Jesus hade lärt sig någonting genom det han lidit och erfarit i sin kropp. Jesus 
måste bli lik människan i allt utom i synd för att lära sig barmhärtighet. Men det 
handlar inte bara om det som sker för Jesu del utan framför allt det som sker för 
människans del. Hon ser nu hurdan Gud är och vågar närma sig honom. För Gud 
visar att han förstår människan inifrån då han gått igenom tillvarons mörker. Gud 
kan känna med våra svagheter, och därför kan vi våga närma oss honom. Då 
människan på grund av synden inte kunde nalkas Gud kom han henne till mötes 
i Kristus. Människosonens lidande får oss att hoppas på hans barmhärtighet. 
Han lärde sig lydnad av det han lidit. Kanske skulle man också kunna säga: han 
›lärde‹ sig lyhördhet för människans nöd.

JESuS LärDE SiG ATT ViLJA – så som pojken på målningen som vill lära sig 
att hantera skeden. Var det förutsättningen för att han i örtagården kunde säga 
»Inte som jag vill utan som du vill« (Mark 14:36)? Ett fritt ja som har kämpat 
sig genom motstånd, rädsla och ångest? Och Maria undervisade och stödde ho-
nom i att vilja – så som varje mor gör. Människosonen skulle inte bli ett viljelöst 
redskap.

ErFArENhET GÖr DuM – brukade en jesuit och filosofiprofessor säga (Al-
bert Keller, d. 2010). Vad ville han uttrycka med det? Kanske att det behövs mer 
än bara den personliga erfarenheten. Den kan ju lätt bli ett slagträ. »Jag har själv 
fått erfara det« – det är ett argument som svårligen kan bemötas. Där finns en 
personlig evidens som inte kan motbevisas. Om den egna erfarenheten blir ab-
solut och det enda man framför för att motivera ett argument, kan det leda till en 
sorts tunnelseende. Jag ser bara mig själv och det jag erfarit. Men verkligheten är 
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Kh	DOMINIK	TERSTRIEP	S.J.

större. Erfarenhet behöver också en objektiv motvikt. Annars är det lätt hänt att 
perspektiven blir snedvridna. Som så ofta handlar det om rätt balans mellan det 
yttre och det inre, objektivt och subjektivt, gemenskap och individ.

»DEN TrOENDE i FrAMTiDEN kOMMEr ATT VArA EN MySTikEr – 
någon som har erfarit någonting – eller inte vara alls« (Karl Rahner). Jag är 
säker på att det förhåller sig just så. En rent objektiv tro som nöjer sig med yttre 
handlingar och objektiva sanningar – hur viktiga de än är – kommer i längden 
att dö. Om vi inte har anammat tron i vår kropp, om dess kunskap inte inskurits 
i vårt kött, förblir den ett tomt skal; estetiskt eller logiskt kanske vackert men 
tomt. Och visst kan det kännas som en risk att släppa in Gud så djupt i vårt liv. 
Vad kommer han att göra med det? Hur grundläggande måste jag förändra mig? 
Vilka konsekvenser måste jag dra? Mystikerna uttryckte erfarenheten av Gud 
med att ha blivit sårade: en pil som har skjutits rakt in i hjärtat; men en kärlekspil 
som får hjärtat att brinna och älska. Och kanske är det bara det såret som öppnar 
oss inte bara för Gud utan också för människorna.

Vi FÅr LiTA pÅ ATT GuD ViLL MäNNiSkANS LiV. Det yttersta beviset för 
det är hans människoblivande i Kristus som vi firar under julen; människobli-
vandet från krubban till korset. I honom har han tagit på sig människans, läran-
dets väg för att vi skulle få förtroende för honom. Förutsättningarna är alltså 
bra för att våga erfara Gud och ta trons ›risk‹. Då kan vi alltmer lära oss – som 
pojken på målningen – att göra det som vi ser Gud göra, hur »han anstränger sig 
och arbetar« för människornas skull »i alla skapade ting på jordens yta« (And-
liga övningar 236).

En välsignad adventstid önskar er alla er kyrkoherde
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fördjupning

Människans sorg och Jesusbarnet
härOMDAGEN VAr STOckhOLM MÖrkArE dagtid än vad som är van-
ligt vid den här tiden på året. Jag tror, i skrivande stund, att man inte säkert kan 
förklara varför det var så. Var det stoft från skogsbränder i Portugal eller kanske 
ökensand från Sahara som hindrade ljuset? Så spekulerade man.
 Upplevelsen av att det dagliga livet, den dagen, utspelade sig under ett tungt 
grått täcke var hos mig stark. En viss sorgsenhet infann sig av något skäl. Jag 
speglar mig nog lätt i väderlek och himlaspel som då blottlägger inre landskap 
av känslor. Tankens tyngd ökade i molntäckets icke-ljus. Säkert spelade trötthe-
ten efter en helg fylld av arbete sin roll i det hela.

MEN hur är DET MED SOrGSENhETEN? Vad är det egentligen, förutom 
väderlek och trötthet, som sätter igång sorgespelet inom människan?
 Ofta är människan sorgsen för att hon har förlorat någonting gott eller vackert 
som betydde mycket för henne. Hon kanske har förlorat någon. Eller så har hon, 
på grund av sjukdom, ålder eller dylikt, förlorat en förmåga hon en gång hade 
och som hon nu saknar. Andra gånger är hon sorgsen för att hon inte kan få det 
goda hon aldrig haft men som hon vill ha. Hon kanske ständigt misslyckas med 
att uppnå de mål hon satt upp. Dessa två orsaker till sorg, förlusten av något och 
oförmågan att få något, har båda att göra med människans relation till det som i 
sig är gott men som fattas henne.
 Sorgen kan, paradoxalt nog, i vissa fall ha med människans relation till 
någonting destruktivt att göra. Ibland kan hon, i tankens skevare stunder eller 
på dåliga råd, vilja det som skadar henne. Hon finner detta och avgrunden och 
svärtan inom henne ökar endast. Hon får det hon vill men till sitt eget fördärv.

MEST FArLiG bLir SOrGEN DÅ DEN pArAS MED hOppLÖShETEN. Att 
inte ens kunna hoppas på det som i stunden fattas skapar frustration och orörlig-
het. Viljan, som annars gör människan aktiv, engagerad och kreativ förtorkar. 
Människan slutar kanske helt att vilja. Vad finns det att vilja om det inte finns 
något att hoppas på?

i hÖST- Och ViNTErMÖrkrET kAN MäNNiSkOr käNNA SiG uppGiVNA. 
De kan liksom inte se solen bortom gråheten och de glömmer att det med stor 
sannolikhet kommer en ny vår. Flertalet låter tröttheten segra.
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Julen står som en motkraft mot detta och mot all sorgsenhet. Barnet i krubban 
nalkas oss i mörkret. Konungen kommer! Detta barn, denna glädje, detta blän-
dande ljus, är vårt hopp. Barnet i krubban vill fatta vår hand och dra oss upp ur 
höstens tröga dy och vinterns slask! Är det kanske ändå inte Guds pedagogik att 
julen, åtminstone i vår del av världen, just firas i den mörkaste av årstider? Gud 
tar chansen att verkligen visa sin kraft!

SÅ, LäSArE, bETäNk! När sorgen, oavsett vad som orsakar den, kommer, 
då har du alltid ett hopp i Jesusbarnet. Han, som genom sin litenhet har kunnat 
inspirera byggen av praktfulla katedraler, författandet av band av poesi och lit-
teratur, arbetet med magnifika konstverk, stor musik och vacker liturgi, skulle 
inte han kunna få dig att orka med din gråa vardag? Kanske kan han till och 
med, likt en vitamininjektion, sätta dig lite ytterligare i rörelse då du engage-
rar dig för människorna i din närhet? Ge mer av dig själv! Bjud hem nära och 
kära. Baka till dem. Koka glögg till dem. Gör julens hela trevlighet till ett 
kär  leks verk för dem och för Jesus. Genom detta, kan du övervinna sorgens 
pas sivitet och dessutom tända hoppets låga hos andra i din närhet. Så sprids 
ljuset även när det är mörkt! 

TExT	OCH	BILD:	JOaKIM	BREDING,	diakon
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 k ä r L E k  VDe gudomliga dygderna 

Fyra gånger har vi talat om det ämne som hör till det viktigaste samtidigt som 
det ibland kan te sig lite utnött. Fyra gånger har vi försökt definiera vad kärlek 
är och hur den ser ut. Den här gången försöker jag beskriva hur man kan uppnå 
kärlek till Gud, nästan och sig själv.

i SpiriTuALiTETShiSTOriEN FiNNS iDéN OM OLikA GrADEr AV kär-
LEk som bygger på varandra. Inspirerade av Jakobs stege (jfr 1 Mos 28:12) 
visar and liga mästare hur man kan kliva upp till kärlekens topp och mål. Ett 
framstående exempel på detta är cisterciensermunken Bernhard av Clairvaux 
(1090-1153). I sitt verk Om att älska Gud (23-33) beskriver han fyra olika gra-
der av kärlek som steg för steg fullkomnas allt mer från en självisk till en ren 
kärlek som inte längre söker enbart sig själv.

DEN FÖrSTA kärLEkSGrADEN består i att människan älskar sig själv för 
sin egen skull. Fastän det inte är kärlekens slutmål är det berättigad eftersom 
människan får söka det som hjälper henne att (över)leva. I kärleksbudet ingår 
egenkärleken (jfr Matt 22:38) som innefattar att människan får och ska söka det 
hon behöver; hon ska säga ja till sig själv (inklusive sin kropp) och ta emot sig 
själv som en Guds gåva. Egenkärleken är väl det som människan har med sig av 
naturen. Men det första är inte det sista. Och att hon faktiskt börjar med att älska 
sig själv behöver inte betyda att hon alltid prioriterar eller begränsar kärleken till 
sig själv. Genom att se på de egna behoven lär sig människan dessutom att känna 
igen samma behov hos de andra. Hon vet ju av erfarenhet vad en människa be hö-
ver (se ledaren). Självkärleken kan på så vis vidgas till kärlek till nästan, den kan 
bli social, måttlig och rättvis. Bernhard liknar den vid en slavs kärlek till sin Herre 
som han ännu inte har någon personlig relation till, utan tjänar mer av rädsla.

DEN ANDrA kärLEkSGrADEN består i att människan älskar Gud för sin 
egen skull. Hon har insett att hon inte kan leva av sig själv utan att hon är beroen-
de av Gud. Människan börjar älska Gud för allt det goda han ger henne. Till skill-
nad från den första graden finns här en mer intensiv relation. Människans hjärta 
vidgas genom den omsorg hon erfar; hon tackar och ärar Gud – men fortfarande 
för de egna fördelarnas skull. Bernhard liknar det vid en lönearbetares kärlek.

DEN TrEDJE kärLEkSGrADEN består i att människan älskar Gud för Guds 
egen skull. Hon har lärt sig att ›smaka‹ honom. Gud är inte bara den som skänker 
liv och uppehåller allt. Människan har snarare upptäckt sitt släktskap med honom; 
hon har ju skapats till Guds avbild. Bernhard liknar detta vid en sons kärlek till sin 
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Jakobs	stege.	Mosaik	i	katedralen	i	Monreale,	Sicilien.	1180-talet.

far. Sonen har lärt känna Gud som god 
i sig själv och inte bara som god för 
honom. Sonen vill svara på kärleken 
och skänka sig själv tillbaka. Det är en 
kärlek som inte först och främst söker 
sitt. Därför behöver den inte längre 
någon lag eftersom den gärna och av 
fri vilja gör det som lagen bjuder. Kär-
leken renas på stegen allt mer från en 
enbart självisk motivation och vidgar 
sig till nästan och till Gud. Här skulle 
vägen uppåt kunna sluta. Men Bern-
hard lägger till ett förvånande steg.

DEN FJärDE kärLEkSGrADEN 
består i att människan älskar sig själv 
för Guds skull. Den som i sanning  
älskar Gud älskar allting som kommer 
från honom – alltså också sig själv. Män niskan älskar sig själv som någon som finner 
sin identitet i Gud. Hon älskar sig själv i Gud, helt obekymrad om sig själv. Och just 
så blir hon ett med honom och glömmer sig själv helt och hållet. Bernhard menar att 
vi ytterst sällan upplever den här graden som är idel nåd. Men om vi gör det får vi 
en försmak av det Gud har lovat oss: att bli gudomliggjorda. Det är människans mål: 
att bli ett med Gud samtidigt som hon förblir människa, att komma Gud så nära som 
möjligt utan att uppslukas av honom, att leva i fulländad gemenskap med honom. 
Därför liknar Bernhard denna kärlek vid brudens som blir ett med sin brudgum sam-
tidigt som de båda förblir två.

kärLEkSSTEGEN SOM bErNhArD bESkriVEr får man inte föreställa sig 
linjärt eller mekaniskt. Vägen liknar snarare en spiraltrappa där man om och om 
igen passerar samma problem eller frågor fast från ett annat perspektiv. Hela mitt 
liv förblir jag konfronterad med mig själv och mina behov, måste ta ställning till 
dem. Hela mitt liv måste jag förhålla mig till medmänniskorna. Och kanske måste 
jag också hela mitt liv verka för att jaget inte ska ta över och hålla strypgrepp på 
mig. Oavsett om jag går framåt eller backar konfronteras jag med utmanande 
›grundinställningar‹ som har ristat in sig i min själ. Men ju högre upp på stegen jag 
kommer desto bättre kan jag hantera dessa grundinställningar och verkligen göra 
framsteg i kärleken. Och det vackraste av allt: Gud har älskat mig först (jfr 1 Joh 
4:19); och han fortsätter att göra det oavsett vad jag åstadkommer. Det är väl bara 
det som kan inge oss mod och kraft att börja gå kärlekens väg.   

DOMINIK	TERSTRIEP	S.J.
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rapporter

GkL - Gemenskap i kristet Liv - grundat	14/10	2017

Franciskusdagen i kungstädgården 23/9

Det första initiativet till en svensk gren	av	Christian	Life	Community	(CLC)	togs	2013	av	andreas	Carl	-
gren,	Newmaninstitutet,	och	Dominik	Terstriep	S.J.	I	nr	3-2013	av	Eugeniabladet	publicerade	de	två	en	
artikel	med	titeln	Söker du en ignatiansk gemenskap?	Uppropet	riktades	till	dem	som	önskar	att	den	kristna	
tron	ska	prägla	mer	av	deras	vardag	och	som	söker	inspiration	att	vända	sig	ut	i	samhället.	
	 CLC	går	tillbaka	på	den	ignatianska	lekmannarörelsen	Congregatio Mariana	som	bildades	under	de	
första	jesuiternas	tid	på1500-talet.	Rörelsen	bytte	till	sitt	nuvarande	namn	CLC	1968	och	har	sedan	dess	ett	
globalt	kontor	i	Rom	samt	tusentals	lokala	grupper	runtom	i	världen.	CLC	är	en	katolsk	organisation	men	
även	ignatianskt	präglade	icke-katoliker	är	välkomna.	Huvudsyftet	är	att	skapa	erfarenhet	av	den	ignatian-
ska	spiritualiteten,	genom	lekfolk	och	för	lekfolk.	Ignatius	andliga	övningar	spelar	en	central	roll.
	 Redan	från	början	fanns	ett	stort	intresse	för	GKL	-	den	svenska	motsvarigheten	till	CLC.	Ett	trettiotal	
per	soner	samlades	till	möten	i	stor	grupp.	Snart	etablerades	även	mindre	grupper	där	man	med	stöd	av	
den	ignatianska	spiritualiteten	ber	och	lyssnar	till	varandras	erfarenheter	från	det	vardagliga	livet.	Tillsam-
mans	med	andra	kan	man	så	upptäcka	hur	Gud	är	verksam	i	ens	liv	och	vardag.	Många	i	GKL	är	aktiva	i	S:ta	
Eugenia	församling,	men	även	andra	katoliker	samt	medlemmar	i	andra	samfund	finns	med.	
	 De	flesta	i	GKL	har	nu	gjort	eller	påbörjat	Ignatius	andliga	övningar,	i	synnerhet	efter	att	pater	Do			mi		nik	
2015	började	ge	årliga	veckoreträtter	med	de	andliga	övningarna	hos	benediktinsystrar	na	i	Mariavall,	
Ystad.	Även	lördagsreträtter	anordnas	samt	introduktion	för	nya	medlemmar.	Sedan	grundarmötet	nu	hål-
lits	har	svenska	GKL	fått	en	organisatorisk	ryggrad	och	är	på	väg	att	upptas	i	det	världsvida	CLC.	 

intresserad av GkL?	Besök	www.gemenskap.se, maila	kontakt@gemenskap.se,	andreas	Carlgren:	andreas.carlgren@
newman.se	eller	pater	Dominik	Terstriep:	kyrkoherde@sanktaeugenia.se.

Texten	är	baserad	på	en	artikel	av	andreas	Carlgren	och	Dominik	Terstriep	S.J.	Foto:	Luisa	Bonetti,	CLC.
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prästvigning 30/9 2017 - tvåfaldigt historiskt tillfälle

När Thomas idergard S.J. och Mikael Schink S.J. prästvigdes den 30/9 var	det	första	gången	två	
präst	kandidater	samtidigt	vigdes	i	vår	kyrka.	Och	första	gången	en	prästvigning	i	Sverige	förättades	av	
en	kardinal	-	anders	arborelius	OCD.	Bilden	visar	den	s.k.	"prostrationen",	när	prästkandidaterna	visar	sin	
beredskap	att	ge	sig	helt	och	hållet	åt	Gud	genom	att	lägga	sig	raklånga	med	ansiktet	mot	golvet.	Efter	
vigningen	koncelebrerade	de	två	nybakade	prästerna	tillsammans	med	kar	di	na		len	och	ett	stort	antal	
präster	från	Sverige	och	utlandet.	Kyrkan	var	fullsatt	till	sista	ståplats.	Thomas	Idergard	tjänstgör	efter	
vigningen	som	kaplan	i	S:ta	Eugenia.	Mikael	Schink	har	samma	tjänst	i	S:t	Lars	församling	i	Uppsala. 

Eugeniadagens kollekt: 30.557 kr.		Pengarna	har	nu	via	Katastrofkontot	skickats	till		
projekt Elijah för romer i rumänien.		Tack	alla	som	bidragit!

Foto:	Frederik	Van	De	Walle

Foto:	Frederik	Van	De	Walle Foto:	Frederik	Van	De	Walle
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Högtider och speciella gudstjänster

information

26/11, söndag – kristus konungens dag. Kyrkoårets	sista	dag.	Kardinal	anders	
arborelius,	biskop	av	Stockholm,	är	huvudcelebrant	i	11-mässan.	 
orgelkonsert	kl	13. 
Christ the king Sunday. The	last	day	of	the	liturgical	year.	Mass	at	18.

1/12, fredag – Eukaristisk tillbedjan	kl	9-21.	Completorium	kl	20.40.	 

2/12, lördag – första vespern för 1:a söndagen i advent. Kl	17. 

3/12 – 1:a söndagen i advent. Mässor	kl	8,	9.30,	11.
first Sunday of advent. Mass	at	18.

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

10/12 – 2:a söndagen i advent. Mässor	kl	8,	9.30,	11.
Second Sunday of advent. Mass	at	18. 

 13/12, onsdag – S:ta Lucia.	Mässor	kl	7.30,	18.	Luciakonsert direkt efter kvälls-
mässan.	Luciatåg	med	Ungdoms-	och	Barnkörerna	kl	18.45.	

17/12 – 3:e söndagen i advent - Livets söndag. Mässor	kl	8,	9.30,	11.	Insamling	av	
mat	och	hygienartiklar	till	behövande,	under	offertoriet	i	samtliga	mässor.	
third Sunday of advent. Mass	at	18.	Collection	of	food	and	toilet	requisites. 
 
23/12, lördag – Helgmålsmässa/Vigiliemässa	inför	4:e	söndagen	i	advent.	Kl	18.

24/12 – 4:e söndagen i advent. Mässa	kl	9.30.	(Se	vidare	Julafton	s	15).

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

Matinsamling till fattiga och hemlösa i Stockholm. Fyra	söndagar	om	
året	in	bjuds	alla	att	under	offertoriet	i	samtliga	mässor	bära	fram	hållbar	mat	och 
hygienartiklar. Särskilt	uppskattat	är	konserver,	ris,	shampo,	duschkräm.	Mindre	
av	cous-cous,	bulgur,	pasta,	knäckebröd. 
Kommande tillfällen: 17/12 • 2018: 11/3 •13/5 • 7/10
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Bikt  i  advent        
Dag   tid Präst  
 

 Måndag 11/12 17-18 Terstriep – höfner
Tisdag 12/12 12.30-13 idergard
  17-18 höfner
  18.30-19 Dietz
Onsdag 13/12 17-18 Terstriep – carls
Torsdag 14/12 11-11.45 Terstriep
  17-18 höfner
Fredag 15/12 17-18 idergard – höfner
Lördag 16/12 10-11 Dietz 
3:e söndagen i advent  17/12 30 minuter före alla söndagens mässor
Måndag 18/12 17-18 höfner – Dietz
Tisdag 19/12 11-11.45 höfner 
  17-18 Dietz – idergard
Onsdag 20/12 17-18 Terstriep – idergard 
  18.30-19 Terstriep – höfner
Torsdag 21/12 11-11.45 Dietz 
  17-18 idergard – höfner 
  18.30-19 Terstriep 
Fredag 22/12 17-18 Terstriep – höfner  
  18.30-19 höfner – Dietz 
Lördag  23/12 10-11 Dietz 
  17-18 Terstriep – idergard
4:e söndagen i advent/ 24/12 10.30-11 Terstriep 
Julafton   11.45-12.30 Dietz 
  20.30-21.30 höfner – idergard

 
Du som under jultiden 
inte	kan	komma	till	kyr-
kan	men	önskar	ta	emot	
kommunionen	hem	ma,	
ring	till	Ingegerd	Len-
nartsson	(08-50578009).	
Även	om	du	bara	önskar	
ett	besök	-	ring	gärna!

Julmässa för S:ta Eugenias seniorer  
Torsdag 28/12 kl 12 i S:ta Eugenia kyrka
Efter mässan äter vi lunch tillsammans	i	Stora	salen	där	

vi	också	sjunger	julsånger.	Anmälan	till	pastorsexpeditio-

nen	(08-505	780	00)	senast fredag 15/12. Kostnad för	
lunchen:	100	kr.	Meddela	om	särskild	kost	önskas. 

Varmt välkommen!
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Musik

körer i S:ta Eugenia 
 
•	Barnkören. Flickor	och	pojkar	9-14	år,	ca	15	st.	Fler	körkamrater	är	välkomna. 
•	kyrkokören. Vuxna	i	alla	stämmor,	ca	25	st. Fler	sångare	i	alla	stämmor	önskas.	

 Ledare: Anne Maj Samuelsson

• Ungdomskören.	15	år	och	uppåt,	ca	30	st.	Framför	allt	tenorer	och	basar	sökes.	 
•	Vokalensemblen. God	körvana,	förmåga	att	läsa	noter.	En	tenor	sökes.  
   Ledare: ulf Samuelsson

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

Telefonnummer	och	mailadresser	till	körledarna	finns	på	tidningens	baksida.

Den traditionella Luciakonserten äger i år 
rum på luciadagen, onsdagen den 13 decem-
ber. Sankta Eugenia Ungdomskör sjunger då 
tillsammans med Sankta Eugenia barnkör. 
Konserten börjar kl. 18.45, alltså i direkt 
anslutning till kvällsmässan.
 För sjunde året i rad ger församlingens 
körer en Julkonsert på Annandagens kväll 
kl 18, så det kan verkligen sägas ha blivit 
en fin tra dition. Kyrkan brukar vara fullsatt, 
så kom i god tid! Som traditionen bjuder 
framför körerna, förutom de traditionella 
julsångerna, Camille Saint-Saëns Julorato-
rium. Tillsammans med körerna medverkar 
solister och en stråkensemble. Församlingen 
kommer också att få sjunga med i flera av de 
mest älskade julpsalmerna.
ULF	SaMUELSSON,	kyrkomusiker

Öppet hus på julafton!  
Julbön kl 19.30. Därefter julmåltid i caféet. 

Ju fler som kommer desto trevligare! Vi avslutar i god tid före julmässan.  

Vill du hjälpa till med förberedelserna?  

kontakta ki Westerberg 0736-401179. 

S:ta	Eugenia	vokalensemble	och	Judiska	försam-
lingens	kör	vid	en	interreligiös	konsert	i	Stora	
syna	gogan	den	22/10.
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Jul i S:ta Eugenia
Helgmålsmässa – lördag 23/12 
18 helgmålsmässa - 4:e sön- 
 dagen i advent 
 
Julafton – söndag 24/12 
9.30 Mässa - 4:e söndagen i advent  
11 Julandakt för barn 
19.30 Julbön 
20 Öppet hus   	(se	annons	s	14) 
22 Julnattsmässa  
24 christmas Mass  

Juldagen – måndag 25/12 
Vår Herres Jesu kristi födelse 
9.30 Mässa för stora och små 
11 Juldagens högmässa  
18 Mass
 
Annandag jul – tisdag 26/12 
S:t Stefanus, den förste martyren 
11 högmässa 
18 Julkonsert med körerna 

S:t Johannes – onsdag 27/12 
apostel och evangelist 
7.30 Mässa 
18 högmässa  
 
De heliga oskyldiga barnen i 
Betlehem – torsdag 28/12 
12 Mässa - särskilt	för	seniorer	(s	13) 
18 Mässa - särsk.	ofrivilligt	ensam	ma	(s		22) 
 
Nyårsafton – söndag 31/12 
8 Mässa - Den heliga familjen 
11 högmässa -         -"- 
16 Mässa vid årets slut 

Nyårsdagen – måndag 1/1 
maria Guds moder 
11 högmässa 
18 Mass 

Jesu heliga namn – onsdag 3/1 
Jesu Sällskaps titularfest  
7.30 Mässa 
18 högmässa 
 
Trettondedag jul – lördag 6/1 
Epifania 
8 Mässa 
11 högmässa för stora och små  
 Barnens julfest! * 
18 Mass 
 
Herrens dop – söndag 7/1 
8 Mässa 
9.30 Mässa för stora och små 
11 högmässa     
18 Mass 
*Barnen	får	gärna	klä	ut	sig	till	de	Tre	vise	männen
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Första heliga kommunion. Undervisningen	
börjar	i	klass	2 med	förberedelse		för	barnens	
Första	heliga	kom		muni	on	i	slu	tet	av	klass	3.	Un-
dervisningen	fortsätter	sedan	i	klass	4-9.	 
konfirmation. Förberedelsen	inför	Konfirma-
tionens	sakrament	tar	två	år	med	början	i	klass	
8.	Konfirmation	i	klass	9.		
Lör dagar kl 10-13 träffas	alla	klasser	(se	sche-
mat	nedan).	 
Gemensam mässa kl 12.15 för	alla	barn	och	
för	äldrar.		 
Samtalsgrupp för för äld rar till	barn	i	klass	2-5	
medan	barnen	har	undervisning.	

Mer information om trosundervisningen:  
Klass	2-5	•	diakon	Stefan	Nordström	50578008,	stefan.nordstrom@sanktaeugenia.se 
Klass	7,	konfirmander	8	•	diakon	Joakim	Breding,	bredingjoakim@gmail.com 
Konfirmander	9	•	pater	Thomas	Idergard	S.J.	thomas.idergard@sanktaeugenia.se

kLASS 2-6 kLASS 7, 
kONFirMANDEr 8

kONFirMANDEr 9

2/12  Adventsmarknad!  Ingen	undervisning

9/12 16/12 16/2

2018: 20/1 2018: 13/1 2018: 13/1

3/2 27/1 27/1

17/2 10/2 10/2

17/3 24/2 Sportlov 24/2-1/3 Läger

14/4 10/3 10/3

28/4 (alla	grupper	utom	grupp	3)	 24/3 24/3

1/5 tisdag: 
Första kommunion grupp A 
Förberedelsedag 30/4

21/4 21/4

10/5 torsdag kristi himmelsfärd:
Första kommunion grupp b 
Förberedelsedag 9/5

5/5 5/5

26/5 19/5 Klass	7	och	8	välkomnas	
att	delta	i	9:ornas	konfirmation	
kl	11.	.

19/5 lördag kl 11:  
konfirmation 
Förberedelsedag 18/5

3/6 söndag:
kristi kropps och blods högtid
procession med kommunionbarnen

2/6 Avslutning 2/6 Avslutning 

Vill du bli ministrant? Du	som	har	gått	till	första	kommu-nion	kan	vara	med	och	ministrera	i	våra	mässor.	Intresserad?	SMS:a	Robel	Domenico		073-721	84	72

Trosundervisning  för barn och ungdomar
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Ungdomsnytt

Ministrantläger på Marielund • Tisdag-fredag 2-5/1  
anmälan: ministranter@hotmail.com	eller	sms	till	Robel	Domenico	073–721	84	72	senast	17/12.	

Välkommen	med	din	anmälan!						MINISTRaNTLEDaRNa

Fredagsträffar i december
1/12. uttjatad fredag: 
Transsexualitet,	hur	ser	Kyrkan	på	det? 

8/12. barmhärtighetskväll. 
Vi	gör	mackor	och	varm	dryck	och	delar	ut	till	hemlösa.	 

15/12. SLuk Julmys

Har du frågor? Vill du ha mer information? kolla och följ oss på: 

instagram Eugeniaungdom • facebook Sankta Eugenia Ungdom

Barnens julfest • lördag 6/1 
Epifania • Trettondedag jul   

högmässa för stora och små kl 11 
ringdans, lekar, saft, godis mm 

Kom	gärna	utklädd	till	någon	av	de	
tre	vise	männen	–	Kaspar,	Melchior,	
Balthasar!

Julstämningen börjar i Katolsk Bokhandel
Här finns:

Adventskalendrar, ljus och ljusstakar av olika sorter,
Julkrubbor och tillbehör, julkort, kalendrar, änglar.

Och naturligtvis julklappsböcker för stora och små. 
Rum för en liten - 173:-

Katolsk Bokhandel

retreat for parents with small children • Lördag 10/3 at 13.30-17 
Dominik Tertriep S.J.  Nannies	will	take	care	of	the	children.	Please	respond	to	
father	Dominik	if	you	would	like	to	participate.	
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Katolskt forum  

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

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

kurSEr - våren 2018
katolska kyrkans lära och liv	(termin	2	av	2).	D	Terstriep	S.J.	Start	8/1.	Stora	salen	kl	19.	200	kr.

ignatius  och hans andliga övningar	(termin	2	av	4).	R	Carls	S.J.	Start	17/1.	Övre	salen	kl	19.	200	kr.	

bibelstudium: Markusevangeliet. R	Carls	S.J. Start	15/1.	Obs!	S:ta	Ragnhilds	kapell,	Josephi-
nahemmet,	Blackeberg	kl	18.45-20.15.

Volontärarbete inom hospicevård (termin	2	av	2).	S	Eikanger.	Start	11/1.	Konferensrummet	
kl	19.	200	kr.

Samtal om dagens evangelium.	K	Dietz	S.J.	Start	11/1.	Biblioteket	kl	11-11.45.	Det	går	bra	att	
delta	vid	enstaka	tillfällen.

ikonmåleri/classes in icon painting.	a	Deriev.	www.deriev.se.	Tid	och	plats	meddelas	senare.

ViDGADE VyEr: kurser på dagtid för seniorer och daglediga.	Bl.	a.	skapande,	språk,	håll	bar	
utveckling,	etik	mm.	Mer	info	och	anmälan:	www.folkhögskola.nu	,	katolsktforum@sanktaeuge-
nia.se	,	08-50578023	(Sofia	Rosshagen).	avgift:	500	kr	oavsett	hur	många	kurser	man	går.

ÖVriGT prOGrAM (i	samarbete	med	studieförbundet	Bilda):
Forum Filmklubben.	Filmer	i	urval	av	Thomas	Nordlöf,	dj,	poet	och	psykolog.		Nästan	alltid	
första	lördagen	i	månaden	kl	18.15.	Förfilm	ca	17.15.	Info	inför	varje	tillfälle.	

catholic university chaplaincy (cuc) Stockholm.	For	information	see	page	21..
4/12: bokpresentation: DOcAT – vad ska vi göra?	DOCaT	är	en	guide	i	Katolska	kyrkans	
sociallära	och	vad	en	kristen	ska	göra	i	samhället.	Thomas	Idergard	S.J.	Övre	salen	kl	19.

5/12:  bokpresentation: Julkrubbans historia.	Författaren	Ewa	Biggestam,	Klaus	Dietz	S.J.	I	
samarbete	med	Katolsk	Bokhandel.	Biblioteket	kl	19.
 
9/12:  Den ryska baletten och ikonerna.	Per-arne	Bodin,	professor	i	slaviska	språk	med	lit-
terär	inriktning,	föreläser.	Samarrangemang	med	Ikonsällskapet.	Stora	salen	kl	14.15. 

12/12:  bokpresentation: Återställelsens glädje. Författaren	och	kulturskribenten	John	Sjö	gren.	
Boken	är	en	djupdykning	i	begreppet	hem	-	via	litteraturen	och	religionen.	Biblioteket	kl	19.		

2018: 25/1: Ekumenisk vesper och LiVSHiStoria oCH inSiktEr:	Fader	Misha	Jaksic,	präst	
i	serbisk-ortodoxa	kyrkan,	medverkar	i	vespern	och	intervjuas	av	kyrkoherden.	Kyrkan	kl	18,	
Stora	salen	kl	19.	Se	även	annons	s	23.
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S:ta Ragnhilds kapellförsamling Bromma

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

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

Mässfirande, Eukaristisk tillbedjan, bikt se sid 2. Obs! 24/12-7/1 2018 
firas ingen familjemässa 9.30 på högtidsdagarna.  
kyrkkaffe serveras i Allmänningen efter båda söndagsmässorna - om 
frivilliga anmäler sig för att hjälpa till. Kaffe behållningen går till Kun-
kujang-projektet för skolor och barn i Gambia. 
 rosenkrans onsdag efter kvällsmässan, övriga vardagar kl 16. 
Trosundervisning för låg- och mellanstadiebarn efter söndagens 
9.30-mässa och kyrkkaffet. Medan undervisningen pågår kan föräldrarna 
delta i en samtalsgrupp i Allmänningen, som behandlar frågor som kom-

mer upp i gruppen. Kommande undervisningstillfällen: 26/11, 10/12. 2018: 14/1, 
28/1, 11/2, 11/3, 25/3, 8/3, 22/4, 6/5; 20/5. Nya barn anmäles till Elisabet Degen elisa-
bet.degen@telia.com eller direkt (hon spelar orgel i mässorna). 
bibelcirkel om Markusevangeliet. Måndag kl 18.45-20.15: 27/11, 11/12. 2018: 15/1, 
29/1, 12/2, 26/2, 12/3, 26/3, 9/4, 23/4. Valfritt att komma alla eller enstaka gånger. 

Jultiden. Vigiliemässa firas på 
Julafton kl 16. Huvudcelebrant är 
kardinal Anders Arborelius. Efteråt 
finns tillfälle till julbord. Mer infor-
mation inför julen kommer att fin-
nas på hemsidan www.sanktaeuge-
nia.se//S:ta Ragnhilds kapell samt 
ett informationblad.   
Varmt välkommen till verksamhe-
ten vid S:ta Ragnhilds kapell och  
Josephinahemmet!

café Eugenia öppet igen!
Lördag	21/10	öppnade	Café	Eugenia	-	nu	
som	en	filial	till	Grillska	huset,	Stockholms	
Stadsmissions	café	i	Gamla	stan.	Caféet	har	
samma	sortiment	som	Grillska,	både	mat	
och	fika.	Öppet	måndag-fredag	kl	9-20,	
lördag	10-20.

Välkommen in!
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Etio-Eritreanska missionen
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cuc – catholic university chaplaincy.	an	open	
group	of	students	and	young	adults	from	around	the	
world.	Discussions,	sharing	and	social	time	at	CUC	Sun-
day	after	Mass	in	English	in	the	Café	Eugenia.	More	infor-
mation	at	our	fb-group	Catholic Students in Stockholm.

Thomas idergard S.J. university chaplain
08-505 780 17 • thomas.idergard@sanktaeugenia.se

English catechism. You	are	welcome	to	register	your	child	in	English	religious	
cate	chesis	in	St.	Eugenia	Catholic	parish.	The	classes	start	every	Sunday	at	4pm,	
with	short	break	and	refreshment	at	5:15,	and	finishes	with	joint	English	Mass	for	
all	classes	at	6pm.	all	are	welcome	to	share	with	both	old	and	new	friends!
The	teaching	cost	for	the	whole	year	is	200	sek,	it	includes	all	the	necessary	course	
material	and	refreshments	for	the	children.	Kindly	insert	the	money	(with	your	
name	and	EC2017	as	a	keyword)	on	parish	swish	number	(1231051507)	or	pay	in	
cash	during	registration.
Available classes:	pre-communion,	First	Holy	Communion	(1st	and	2nd	year),	
post-communion,	and	confirmation.
For information: Sr	Veronica	Osuji		sr.veronica@sanktaeugenia.se

Information in English
Mass in English. Sundays	at	18. For	the	daily	mass	schedule	in	Swedish	see	p.	2. 
Exposition of the blessed Sacrament takes	place every	Friday	at	17-18	except	
on	First	Fridays	when	the	time	is	8-21.

collection of Food for	the	poor	and	homeless	of	Stockholm.	Four	times	a	year,	we	are	
all	invited	to	present	sustainable	food	products	such	as	rice,	canned	food,	oil,	du	ring	the	
Offertory	at	Mass.	The	subsequent	occasions	are	17/12. 2018: 11/3 • 13/5 • 7/10.13/5

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

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

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

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

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

Sing in a Choir! 
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Öppen samtalsgrupp för frånskilda och separerade. Följande	måndagar:	
4/12,	28/12	(se	även	mässa	s 15), 2018: 5/2,	5/3,	9/4,	7/5.	Samling	på	kyrktorget	kl	19.

Julkollekten till Ankawa i irak
Ankawa ligger i Kurdistan i norra Irak. Även om det politiska läget i området 
på senare tid har förbättrats, söker sig fortfarande en ständig ström av intern-
flyktingar dit. De har, utfattiga, flytt från andra delar av Irak där kriget rasar och 
aldrig tycks ta slut. Vi i församlingen har flera gånger tidigare givit vårt stöd till 
Jesuiternas flyktingverksamhet (JRS på engelska) i Ankawa, där människor kan 
få hjälp med att lappa ihop en kaotisk tillvaro. Där erbjuds undervisning för de 
mindre barnen. Och unga och äldre kan gå på kurs för att möjligen hitta en väg 
till egen försörjning. Genom uppsökande verksamhet av hjälparbetare kan de 
övergivna och rädda, som ofta är kvinnor, få mod att börja om på nytt. Och det 

finns tillgång till läkare och psyko-
loger. Arbetet som bedrivs genom 
JRS är imponerande. Vår julkollekt 
behövs mer än någonsin!

Ge din gåva genom:
 
•	Kollekten	i	julens	gudstjänster
•	Katastrof-	och	utvecklingskontots	plusgiro:	 
		479	16	67-1	 
•	S:ta	Eugenia	församlings	swishnummer:		
1231051507 

VIBEKE	BOUCHETTE,	 

KaTaSTROF-	OCH	UTVECKLINGSKONTOT

Äktenskapsförberedelse • Preparation for marriage 
kontakta en	präst	eller	diakon	minst	två	må		na	der	före	bröllopet.	Under	
vårterminen	anordnas två helgkurser om äktenskap och vigsel: 7-8/4 på 
engelska och 21-22/4 på svenska.

Please contact a priest or a deacon at least two months before the wedding date.
After that, please register for a week-end course: 7-8/4.

Dopförberedelse • Preparation for Baptism  
kurs på svenska måndag kl 19 i biblioteket: 4/12. anmälan	till	pastorsexpe-
ditionen.	Kontakta	sedan	en	präst	eller	diakon	för	att	boka	in	datum	för	dopet.	
 
Please register with the Parish Office for a short course. Sunday at 16-17.30 in 
the Library: 26/11, 10/12. 2018: 21/1, 18/2, 18/3, 22/4, 13/5. 
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Ekumenisk vesper 
 S:ta Eugenia kyrka 
Torsdag 25/1  kl 18

 
Predikan	av	fader Misha Jaksic,	
kyrko	herde	i	Heliga	anna	av	Novgorods	
Orto	doxa	församling	i	Linköping	(Serbisk-
ortodoxa	kyrkan)	och	samordnare	inom	
Sveriges	kristna	råd	för	den	ortodoxa	
kyrkofamiljen.

Livshistoria och insikter 
Efter	vespern	intervjuas	fader	Misha	av	
kyrkoherde	Dominik	Terstriep	S.J.	Stora	
salen	kl	19-20.30.		

bÖNEVEckAN FÖr kriSTEN ENhET  
Vespern	äger	rum	i	anslutning	till	böneveckan	som	är	världens	största	ekume	niska	manifesta	-
tion.	Den	genomförs	samtidigt	i	cirka	75	länder	varje	år,	18-25/	1	(S:t	Pauli	om	vändelses	dag).	 
År	2018	är	temat	Guds hand leder oss.	Sveriges	kristna	råd	och	Svenska	bibel	sällska	pet	
översätter	och	bearbetar	det	internationella	grundmaterialet	som	inför	2018		tagits		fram	i	
Karibien,	av	kristna	från	olika	kyrkotraditioner.	Mer	information:  
www.skr.org                               www.bibelsallskapet.se

Fastetiden 2018 börjar
Maskerad för barn • Lördag 10 februari kl 14
Askonsdag • 14 februari • Mässor med askliturgi kl 7.30, 12, 18 
Fastereträtt: Låt oss be! Men hur? • Lördag 17/2 kl 14-17.30
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tideböner i S:ta Eugenia.  
Vesper: varje	onsdag	kl	17.30		
Completorium: första	fredagen	i	måna-
den	kl	20.40. 
Även	vid	andra	tillfällen	kan	tideböner	förekomma.	
Se	s	12	samt	annonser	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.

Mässa i kapellet på katolska kyrkogården/catholic cemetery kl 15:  
Tisdag	28/11,	torsdag	28/12,	2018:	måndag	29/1,	onsdag	28/2,	onsdag	28/3,	fredag	
27/4,	måndag	28/5.	Norra	be	gravningsplatsen,	Haga,	grind	6.	Buss	515	till	Linvävar-
torpet	eller	gångavstånd	från	Karolinska	sjukhuset.
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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
Diakon Stefan Nordström  505 780 08 stefan.nordstrom@sanktaeugenia.se
Diakon Anders Wickström 505 780 15 anders.wickstrom@sanktaeugenia.se
Diakon Joakim Breding 073-147 88 93 bredingjoakim@gmail.com
Abba Uqbamariam Tesfamariam 072-014 54 09 uqbamariam.tesfamariam@katolskakyrkan.se 
Abba Asfaha Kidanemariam  505 780 26, 073-666 11 68 asfaha.kidane@sanktaeugenia.se
Fader Adris Hanna 070-773 20 65 adrishanna@hotmail.se

Syster Veronica Osuji DMBM 076-564 84 34 sr.veronica@sanktaeugenia.se 
Syster Rose Anyanwu DMBM 076-651 69 81 sr.rose@sanktaeugenia.se
Äldreverksamheten: Ingegerd Lennartsson 505 780 09 ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se
Kyrkomusiker: Ulf Samuelsson 070-591 67 87 ulf.samuelsson@sanktaeugenia.se
Kyrkomusiker: Anne Maj Samuelsson 076-947 19 58 annemaj.samuelsson@sanktaeugenia.se
Vik. Kyrkomusiker: Espen Myklebust Olsen 076-232 72 93 espenmo@me.com 
Programansvarig: Sofia Rosshagen 505 780 23 katolsktforum@sanktaeugenia.se 
Ungdomskonsulent: Karolina Danilczuk 073-678 82 22 ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se
Ekonomiansvarig: Pehr Thorell 505 780 04 pehr.thorell@sanktaeugenia.se
Expeditionsansvarig: Mirtha Basombrio  505 780 01 exp@sanktaeugenia.se
Informatör, administratör: Elisabeth Kvist  505 780 03 elisabeth.kvist@sanktaeugenia.se
Fastighetsskötare: Henrik Ström 505 780 16 henrik.strom@sanktaeugenia.se

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

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


