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 15	 Högtider	•	Tideböner	•	Adventsmarknad			

		16	 Bikt	i	advent	•	Matinsamling	

	 17	 Dop	/	Baptism	•	Äktenskap	/	Marriage

	 18	 Jul	i	S:ta	Eugenia

	 19	 Musik	•	Öppet	hus		på	julafton	 	

	 20	 Etio-Eritreanska	missionen	 	 	

	 21	 S:ta	Ragnhild	•	Julmässa	seniorer	

	22	 Trosundervisning

	23	 Barn	och	ungdom	•	Vill	du	bli	katolik?	•

	 	 Bokhandeln

	24	 Information	in	English

	25	 Katolskt	forum	•	Samtal	för	frånskilda

	26	 Ur	våra	kyrkböcker	

	27	 Spridning	av	aska	inte	tillåten	för		 	

	 	 katoliker	•	Mässa	på	kyrkogården		 	

	28	 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) 

	 		 18	 Mässa

S:ta Eugenia kyrka 
Kungsträdgårdsgatan	12 

Innehåll 
nr 4 • 2019

 SÖNDAG 9.30		 Familjemässa*;	11	Högmässa	 
    13 Kaldeisk	mässa;	20.30	Comple-	
LÖrDAG 11 Mässa

MåNDAG, ONSDAG, FrEDAG
	 		 11	 Mässa	 
TiS DAG, TOrSDAG 
   18 Mässa 
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	 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: 
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elisabeth.kvist@sanktaeugenia.se 
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 6 Sankta	Eugenia	kyrkoblad	75	år	

	10	 Jesusbarnet	och	världen

 3 Ledare 

 5	 Julkollekten

 11	 Elisabethsystrarna	avtackade	 

	 12	 Hösten	i	bild		

	 14	 Kollekter
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torium



3

LEDarE
Hur	blir	det	viktigaste	synligt?	 
Om	gudsmysteriet	och	liturgin

Forts. på nästa sida:

Gudsmysteriet är det viktigaste kyrkan har att ”förvalta”. I jämförelse med detta är alla 
andra frågor sekundära. Den primära gudsfrågan ska påverka de sekundära, och alla svar 
måste granskas i förhållande till hur genomskinliga de är för den treenige Guden. Men just 
gudstron befinner sig i kris. Hur kan kyrkan göra det mysterium, som utgör kyrkans enda 
existensberättigande, mer synbart igen? 

MåNGA MäNNiSkOr uppSkATTAr kyrkANS iNSATSEr för de fattiga, kulturen 
och miljön men står främmande inför den som motiverar detta handlande: Gud. Och visst 
står gudsmysteriet lågt i kurs eftersom Gud inte är en del av denna världen. Vi kristna tror 
att han har skapat allt och har en relation till världen, men han ingår inte i den och förblir 
osynlig. Visserligen tror vi att Kristus är den levande Gudens avbild, att den osynlige har 
visat sig i honom. Men inkarnationen löser inte upp Guds mysterium utan ställer det på 
sin spets. Det verkar dock som om många människor idag inte bryr sig om gudsfrågan. 
Den har inte någon relevans i ett liv där man tror sig kunna lösa de flesta frågor med hjälp 
av naturvetenskapen och dess tekniska tillämpning. En gudstro ter sig ovidkommande.

MENiNGEN MED kyrkANS hANDLiNGAr är att göra den treenige Guden synlig 
och föra människor till honom. Liturgin är ett medel bland många för att uppnå det må-
let. Det gamla axiomet lex orandi – lex credendi (bönens lag – trons lag) uttrycker hur 
nära förknippade bön och tro är. I bönen visar de kristna vad de tror på, samtidigt som 
tron påverkar deras bön. Utan att nedvärdera andra kyrkliga aktiviteter får man ändå 
fastslå att gudsfrågan blir som mest explicit i liturgin och i de kristnas förhållande till 
den. Liturgin, närmare bestämt mässfirandet, avslöjar hur vi har det med Gud. 

LiTurGirEFOrMEN som genomfördes i Andra Vatikankonciliets kölvatten är nu 50 år 
gammal. Mässan – som var dess främsta reformobjekt – är sedan dess i stort sett oföränd-
rad, men debatten om dess utformning har inte förstummats utan fått ny aktualitet vilket 
visar sig i teologiska och historiska publikationer och ställningstaganden. Där uttrycks ofta 
en önskan att reformera mässan, i synnerhet vad gäller böneriktningen. Man kan samman-
fatta förslagen om ett förnyat mässfirande så här: under all dialog människor emellan ska 
prästen och församlingen stå vända mot varandra; under alla delar i mässan som är bön 
ska prästen och församlingen vända sig åt samma håll, symboliskt rikta sig mot Gud.

VArFÖr SkA MAN TA upp DETTA TräTOäMNE iGEN? Är det inte bara någon-
ting för bakåtsträvande katoliker som vill tillbaka till tiden före Andra Vatikankonciliet? 
Vill man fira mässan med gemensam böneriktning finns ju möjligheten i den så kallade 
extraordinära riten (missalet 1962). Har kyrkan inte andra bekymmer än att diskutera 
liturgiska frågor? Ja och nej. Visserligen kan en förnyad liturgi inte lösa alla kyrkans pro-
blem, men gudskrisen är djupare. Här står något väldigt centralt på spel.
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Forts. från föreg. sida:

Under de senaste 50 åren har inte bara samhället i stort förändrats utan även 
den katolska kyrkan. Det jag ovan nämnt om gudstrons irrelevans gäller kanske också 
en del katoliker. När man vid Andra Vatikankonciliet diskuterade liturgiska frågor, och 
därefter sjösatte reformen, var större delen av kyrkan djupt förankrad i trospraxis som 
av inte så få kunde upplevas som alltför snäv. För dessa kändes reformen av liturgin 
som en befrielse. De flesta katoliker idag förknippar liturgireformen med mässan på 
modersmålet och altaret/prästen vända mot församlingen. Om konciliet åsyftade dessa 
reformer kan diskuteras. Man kan i alla fall konstatera att det inte uttalade sig någon-
stans om celebrationsriktningen och att modersmålet i konciliets liturgikonstitution 
välkomnades i vissa delar av mässan (bibelläsningar, förböner)1. 

DAGENS SiTuATiON är FÖräNDrAD. Vi kan inte längre utgå från en ”nedärvd” 
tro som utvecklar sig i en gynnsam miljö. Hur kan den treenige Gudens mysterium bätt-
re synliggöras i mässan? Hur kan det bli erfarbart att kyrkan, Guds vandrande folk, rör 
sig mot den återkommande Kristus? Vid sidan av en gudskris konfronteras vi också med 
att eskatologin2 alltför ofta glöms bort.

LiTurGiNS iNrE rikTNiNG är DEN TrEENiGE GuDEN – oavsett var prästen och 
församlingen står. Vi ber till Fadern genom Sonen i den helige Ande. Varför inte visa den 
inre orienteringen utåt när kyrkan firar mässa? Vi kristna tror att Kristus ska komma 
åter vid tidens slut; att världen i dess nuvarande form inte är något slutgiltigt utan ska 
fulländas genom honom. Från fornkyrkans dagar har man i den uppgående solen sett 
en symbol för den återkommande Kristus. Därför vände man sig under bönen mot ös-
ter. Om det inte var möjligt att orientera sig mot öster vände sig alla mot ett kors eller 
en kristusbild i absiden (den ideella östern). För många av dagens katoliker är det mest 
naturligt att alla samlas runt altaret. Kan det hända att denna cirkel resulterar i ett slutet 
sällskap? Att man först och främst firar sin gemenskap, sig själv? Liturgin har dock en 
exodus-karaktär. Den vill få oss att bryta upp ur synd och död, ur våra begränsningar 
och rädslor i riktning mot den kommande Kristus. Med tanke på den utbredda antropo-
centrismen3 kan det vara befriande att vända sig till Herren. 

SkA präSTEN ALLTSå VäNDA ryGGEN MOT FÖrSAMLiNGEN när han ber med 
och för den? Är det inte oartigt? Redan frågornas karaktär avslöjar ett utbrett miss-
förstånd. Liturgisk bön är ju först och främst tal till Gud och inte en information till 
församlingen. Prästen ska inte be framför församlingen som ser på honom, utan be 
med och för den. Är det då inte konsekvent att han vänder sig åt samma håll som för-
samlingen? Här handlar det inte om artighetsfrågor utan om det passande kroppsligt-
symboliska uttrycket för handlingens art. Katolska kyrkan har alltid framhållit hur 
kroppslig och symbolisk den är. Varför inte då vad gäller böneriktningen? Språkbruket 
är viktigt. Vänder sig både prästen och församlingen åt samma håll är de likriktade, 
orienterade mot den som bönen gäller, Gud. Prästen skulle då bättre smälta in i den 
bedjande församlingen som tillsammans med honom står inför Gud.

1 Jfr Sacrosanctum Concilium nr 54 som nämner läsningarna och den allmänna bönen samt ”de delar som  
 tillkommer folket”. Jfr också nr 36.
2 Den kristna läran om de yttersta tingen, livet efter döden.
3 Den allt annat uteslutande fokuseringen på människan.
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Kh	DOMINIK	TERSTRIEP	S.J.

	Grundskolebarn	i	Ga	Ya	Yang	,	Kachin.	Foto:	JRS

MED DESSA TANkAr ViLL jAG iNTE iFråGASäTTA Andra Vatikankonciliets teo-
logi och reformer. Jag är tacksam för att alla kan förstå mässans bibliska läsningar och 
böner. Det handlar inte om bakåtsträvande utan om ett nytt svar på en förändrad situa-
tion. Ingen liturgi kan uttrycka hela rikedomen i kyrkans tro. Men man får ställa frågan 
vad som i vår tid vore det lämpligaste uttrycket för att lyfta fram det väsentliga. Liturgi 
är ett medel – varken mer eller mindre – för att göra Guds mysterium synligt och närva-
rande. Tillämpar man mål-medel-relationen kan man diskutera liturgiska frågor sakligt. 
Jag önskar mig ett öppet och opolemiskt samtal, i vår församling och i vårt stift, om den 
likriktade bönen i mässan. Jag tror nämligen att denna kan hjälpa de troende och visa 
utomstående vad kyrkans liv egentligen handlar om: den treenige Guden.

Eftersom många saknar erfarenhet av den likriktade bönen ämnar jag fira följande mäss-
sor från första adventssöndagen ändå till sommaren på det viset: första söndagen i må-
naden (kl 11 och18), alla onsdagar (kl 7.30 och 18). Det ger oss underlag för att tala om 
hur det viktigaste kan bli synligt.

julkollekten  
till skolor i Myanmar
Sedan	fyra	år	bedriver	Jesuiternas	flykting-
verksamhet	(JRS)	grundläggande	skolutbild-
ning	för	internflyktingar	–	framför	allt	för	
barn	–	i	delstaten	Kachin	i	norra	Myanmar	
(Burma).	Genom	att	ge	barnen	möjlighet	att	
gå	i	skola	hjälper	man	dem	att	få	en	grund	
för	ett	bättre	liv.	Julkollekten	går	i	år	till	detta	
angelägna	ändamål.		

Sedan	decennier	pågår,	med	skiftande	in-
ten	sitet,	inbördes	strider	i	Myanmar.	Väpnade	etniska	grupper	strider	mot	regeringsarmén.	
Dessa	stridigheter	har	orsakat	oerhörda	lidanden	för	befolkningen.	Hundratusentals	män-
niskor	har	drivits	bort	från	sina	hem	och	blivit	flyktingar	i	sitt	eget	land.	De	senaste	åren	har	
förföljelsen	av	rohingyer	blivit	mycket	uppmärksammad.	Situationen	för	andra	flyktingar	i	
Myanmar	är	allvarlig,	men	inte	lika	känd	i	vår	del	av	världen.	I	Kachin	lever	sedan	mer	än	åtta	
år	över	100.000	människor	i	flyktingläger.
Församlingen	har	tidigare	lämnat	stöd	till	JRS	verksamhet	i	Kachin. 
JOHAN	APPElBERG
Ordförande Katastrofkontot,	PG	479	16	67-1	
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fördjupning

Sankta Eugenia kyrkoblad 75 år –  
ett strövtåg genom församlingens historia 
Del 2. Fortsättning från föregående nummer

BiLDNiNG Och EkONOMi. Överlag var p. Wehner och hans efterträdare angelägna 
om att fortbilda församlingen. Man hänvisade till föreläsningar på Vitterhetsakade-
mien, annonserade föredrag i församlingen, gjorde regelbundet reklam för böcker och 
uppmuntrade läsecirklar om påvens skrivelser osv. 
 Det ekonomiska är ett återkommande inslag. Redan i första numret uppmuntrar kyr-
koherden senfärdiga medlemmar att betala den årliga församlingsavgiften. I samband 
med nybyggnationen av kyrkan förekommer ekonomiska redogörelser med jämna mel-
lanrum. Det gällde ju att uppbåda en ansenlig summa för att finansiera byggprojektet.

kyrkAN. Lokalfrågor har under alla årtionden varit aktuella i församlingen och är 
det än i dag. Det gäller först och främst de egna lokalerna som man på 1950-talet äm-
nade renovera, alltså bara några år innan rivningsbeslutet för hela kvarteret och där-
med också kyrkan kom. Platsbrist har tydligen varit ett återkommande problem som 
man inför julens midnattsmässa 1944 på för oss idag ovanligt sätt försökte lösa. »För 
midnattsmässan behöva alla utan undantag tillträdesbiljetter. Icke-katolik får ej biljett 
annat än genom personlig hänvändelse till kyrkoherden, make eller maka till katolik 
erhåller biljett i vanlig ordning. Kyrkan öppnas kl. 23,30. Innehavare av biljett skall ha 
intagit sin plats före gudstjänstens början, biljetten upphör att gälla kl. 24 … Biljetten 
som icke begagnas måste återlämnas i god tid, den får icke överlåtas till icke-katolik.« 

Sista	påskmässan	i	gamla	kyrkan	på	Norra	Smedjegatan,	1968.	Bland	prästerna	ses	fr.	v.	p.	Krabbe,	biskop	Taylor,	p.	Hornung,	
p.	Fresman.		Församlingens	bildarkiv.	
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Forts. på nästa sida:

Kyrkbygget var det förhärskande temat mellan åren 1962 och 1982. Turerna kring 
en ny fastighet, flytten till ett provisorium på Drottning gatan (1968-1982) ända till 
det första spadtaget för den nya kyrkan vid Kungsträdgården den 28 november 1979. 
»Bygg med Gud« 
var namnet på den 
framgångsrika 
insamlings aktion 
som skulle finan-
siera det nya kom-
plexet som invigdes 
den 3 april 1982 av 
biskop Branden-
burg. 
Men man tänkte 
också på katoli-
kerna i landet. I 
numret 1944-2 
berättas att de 
troende i Västerås 
firade mässan i 
Hantverksförening-
ens lokal. Senare 
anordnades basarer 
för att stötta kyrk-
byggen där, i Lin-
köping, Södertälje 
och andra delar av 
landet. 
 
iNGENTiNG NyTT uNDEr SOLEN? Läser man Eugeniabladets olika nummer slås 
man av att många frågor och svar har funnits med under hela tiden. Vid sidan av alla 
frågor som hänger ihop med kyrkans inre liv och infrastrukturen har det också alltid 
funnits »mjuka« frågor - om de katoliker som inte längre aktivt deltar i det kyrkliga 
livet, om sekulariseringen eller frågor om sexualitet, äktenskap och abort. »Du som 
aldrig går i kyrkan«, så inleder kyrkoherden en blänkare om deltagandet i kyrkans 
liv (1944-3) och uppmanar vederbörande att betänka sig, hålla fast vid regelbundna 
böner, söka kontakt med en präst och erinras om domen där han står till svars för sig 
själv. De praktiserande katolikerna uppmuntras i samma artikel att »ta en annan kato-
lik med som ej gör det [går i kyrkan], då har du vunnit en broder. Varje konvertit skall 
genom bön, gott exempel och lämplig upplysning vinnlägga sig om att vinna en annan 
för Kristi sanna kyrka.« Mission inåt och utåt var tydligen en angelägen fråga.  
Ett exempel på sekulariseringen var för kyrkoherden julfirandet. Man känner igen de klago-
mål som också idag framförs mot en trend som man står hjälplös inför. Redan 1944 skrev 
kyrkoherden i julnumret: »Om vi själva någonsin skulle glömma julens annalkande, så skulle 

Invigningen	av	den	nya	kyrkan	på	Kungsträdgårdsgatan	12,	3	april	1982.	Bland	många	
präster	ses	p.	Schmidt	vid	brunnen,	p.	Bischofberger	bakom	biskop	Brandenburg,	p.	Dietz	
t.h.	om	biskopen	samt	p.	Carls	längst	t.h.	Församlingens	bildarkiv.	
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Forts. från  föreg. sida:

vi ändå jämt och ständigt påmin-
nas därom genom den högljudda 
efterhängsna reklam som vi sedan 
veckor möta både på gatan och i 
tidningarna. En affärsduktig värld 
har ju förvandlat julfesten till en rent 
världslig fest, till gåvornas, ›Julklap-
parnas‹ och den goda matens dag.« 
 Vad gäller frågan om sexuali teten 
slår P. Wehner efter 1943 års dis-
kussion om sexualundervisningen 
fast: »Man måste nu ta den bittra 
konsekvensen att på sina håll en 
ungdom växer upp, som av allt 
traditionellt kyrkligt tal om renhet 
och avhållsamhet icke tar ett enda 
ord på allvar, enda svaret blir ett 
överlägset hånleende« (1944-4).

LiTurGiN. Liturgiska frågor har 
alltid varit känsliga frågor. Under 
Eugenibladets 75 år hände mycket 
grundläggande som reflekteras 
över i många artiklar. Återstäl-
lelsen av de heliga tre påskdagarna 
(triduum paschale) vars nya litur-
gier för första gången firades 1956 

i församlingen. Inte minst den liturgireform som genomfördes efter Andra Vatikankon-
ciliet krävde mycket förklaring och försiktighet: den nya celebrationsriktningen (mot 
församlingen), mässan på svenska, möjligheten att ta emot handkommunionen. I S:ta 
Eugenia firades mässan efter den nya ordningen för första gången den 11 januari 1970. 
Alla texter om den reform, som kan kallas en vattendelare i kyrkans liv, andas respekt för 
traditionen och varsamhet. Man ville inte förhasta någonting och inte heller stöta bort 
troende som uppskattade det hittills gällande.

EuGENiABLADETS uppLäGG Och uTSEENDE. Ända till 1970-talet utgavs fem 
till åtta nummer om året vilka omfattade fyra sidor. Det första fotot trycktes i numret 
1950-5. Det visar Peterskyrkans kor och apsid ovanifrån, medan Pius XII i närvaro av 
världens episkopat högtidligt (ex cathedra) förklarar dogmen om Marias upptagning 
i himmelen. I numret 1953-3 valde man för första gången en omslagsbild: en tecknad 
Fredens Drottning. Men det skulle ta tid innan man regelbundet återgav foton eller 
bilder. Det skedde inte förrän slutet av 1950- och början av 1960-talet. Ett foto från 
1959-4 visar indiska barn med en mugg i handen de dricker ur, sittandes på marken. 
Bildunderskriften upplyser om kopplingen till församlingen »Dit har vår hjälp gått«.  

Det	första	fotot	trycktes	i	nr	1950-5.	Det	visar	Peterskyrkans	kor	och	
apsid	ovanifrån,	medan	Pius	XII	högtidligt	(ex	cathedra)	förklarar	
dogmen	om	Marias	upptagning	i	himmelen.
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Omslagssidan hade under årtiondenas gång olika utseende och förändrades sammanlagt fem 
gånger. Ända till 1955 använde man sig av ett lite snirkligt typsnitt för bladets namn Sankta 
Eugenia kyrkoblad, samma titel som idag. Sedan följde på samma sida ledaren. I 1955-1 val-
de man ett typsnitt som påminner lite om handstil och tillade ett slags logotyp: mittdelen av 
gamla Eugenia fasad som kröntes av guldkorset. Bladets första artikel började igen på framsi-
dan. Den gestaltningen höll dock bara ett år. I 1956 års första nummer valde man ett mycket 
sakligt typsnitt och avstod från en logga. Den sistnämnda kom tillbaka 1961, nu en tecknad 
vy på hela Eugeniakyrkans fasad och återigen ett annat typsnitt. Sin hittills slutgiltiga utform-
ning fick Eugeniabladets yttre bara ett år efteråt, då med den logotyp och typsnitt vi använder 
än idag. Med den nya gestaltningen i början av en ny tid (Andra Vatikankonciliet började det 
året) tågade också färgen in i bladet. Den första omslagsbilden som täcker hela sidan valde 
man i julnumret 1965. Från och med 1966-8 bestämde man sig oftast för en omslagssida i 
vanlig bemärkelse, d.v.s. bara med bild och logotyp utan text.

EuGENiABLADET 75 år. Eugeniabladet är 
en fyndgruva för historikern och för alla som 
bättre vill förstå församlingen. I denna artikel 
skulle man ha kunnat berätta om mycket mer, 
om jesuiter, systrar, anställda, musiker, volon-
tärer, om många församlingsaktiviteter och 
grupper. Dessa 75 år har sett sju påvar och sex 
kyrkoherdar, åtskilliga församlingsbor som har 
funnit, bevarat och praktiserat, några kanske 
också förlorat, sin tro i S:ta Eugenia. De är också 
en historia om minst fem sekreterare som tagit 
hand om Eugeniabladets texter och gestaltning. 
 Ett kan man i alla fall slå fast, Eugenia-
bladet har från början varit mer än ett rent 
informationsblad. Utöver information har 
det alltid innehållit andlig och intellektuell 
spis och tidsaktuella frågor. Vi kanske får 
säga att det har blivit en liten katolsk tid-
skrift med en aktuell upplaga av 7000 ex 
som också läses utanför församlingen. 
 Hur Eugeniabladet ska förändras för att 
också i framtiden nå ut till många människ-
or måste tiden utvisa. Att helt avstå från en 
tryckt utgåva och nöja sig med det aktuella numret på webbsidan, kommer i skrivande 
stund inte på fråga. Vi får inte underskatta människans kroppslighet, och ett synligt 
Eugeniablad som ligger i vägen, som man kan lägga upp och ge vidare får möjligen 
en större spridning än ett som bara finns elektroniskt. P. Wehner var Eugeniabladets 
upphovsman, mångårig redaktör och utgivare. I hans anda får vi hoppas att det också i 
fortsättningen kan sprida Kristi budskap på mångahanda sätt. 
 
DOMINIK	TERSTRIEP	S.J.

I	nr	1953-3	valde	man	för	första	gången	en	omslags-
bild:	en	tecknad	Fredens	drottning.	
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jesusbarnet och världen
En betraktelse över omslagsbilden 

DET NyFÖDDA BArNET hAr kNAppT huNNiT FÖDAS TiLL VärLDEN innan 
det tillsammans med Maria och Josef är på flykt. Kapitälet från Saint Lazare i Autun 
(1100-talet) visar en ansträngd Josef som intensivt tittar rakt fram som sökte han vä-
gen. Han lutar sig framåt som om han hade motvind. Repet som förbinder honom 
med åsnan som hans största skatt sitter på, håller han nära kroppen, ja nära hjärtat. 
Det är de båda han finns till för, dem han älskar, skyddar och aldrig vill förlora. 
 Åsnan ser nästan bekymrad och ängslig ut. Den går också långsamt framåt, lyfter 
ena benet onaturligt högt, tvehågsen inför nästa steg. Öronen är riktade uppåt, på 
helspänn. »Tänker« han på den dyrbara »last« han bär på sin rygg? Vad som ska bli av 
detta barn? 
 Maria verkar trygg. Självklart och ömt håller hon om Jesusbarnet med inåtvänd 
blick. Vad begrundar hon i sitt hjärta? 
 
DET LiLLA rESSäLLSkApET SAkNAr BAGAGE som om de inte haft tid med pack-
ningen. Det enda bagaget de har är en kula som omsluts av Marias högra och Jesu vänst-
ra hand. Är det en guldklump? Knappast. Snarare en avbild av vår arma jord som barnet 
håller sin skyddande hand över – utan ansträngning och med suverän självklarhet. 

Den signande dag, den signade tid 
vår Frälsares födelsetimme,  

då var det som ljus i natten bröt in, 
Guds mäktiga Ord ifrån himlen, 

och herdarna hörde Guds änglar som sjöng 
att äntligen dagen var kommen.1 

i EN VärLD SOM är FuLL TiLL BräDDEN AV VåLD Och FÖrSTÖrELSE, orätt-
visa och fattigdom, egoism och rovdrift har ett ljus brutit sig in. Gud som blivit män-
niska och visar hur han tar hand om jorden. Det jullöftet behöver vi idag lika mycket 
som många generationer före oss för att inte förlora hoppet. Med tanke på de stora 
problem vi både förvållar och drabbas av, ter sig Jesusbarnet oproportionerligt litet. 
Kan det bära upp hela världen?

STOrLEk SäGEr iNGENTiNG OM BETyDELSE. Det lilla är ofta lika betydelsefullt 
som det stora. Men just det lilla verkar i det fördolda, är ofta tystlåtet. Sedan Gud föd-
des till världen i Jesus av Nasaret vet vi att Gud aldrig överger sin jord. Hans skyddan-
de hand vilar på den jord han lagt i våra händer. Det skyddet kan framstå paradoxalt 

1  Den signade dag	–	nordisk	dagvisa	ca	1450	i	O	Hartmans	version	(1978).

Forts. längst ner på nästa sida:
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Omslagsbilden:	Den heliga familjen flyr till Egypten. 
Kapitäl	i	katedralen	Saint-lazare,	Autun,	Frankrike.	
Skulptören	Gislebertus,	1100-talet.

då Jesus korsfästes och »förvisades« från jorden av dem som mördade honom. Men 
det tog Gud som anledning för att visa hur allting ska fulländas i hans treeniga liv. 

[…] Vid slutet står korset, hans eget och vårt, 
och bådar uppståndelsens morgon. 

 

Jag önskar er alla en välsignad jul!

KH	DOMINIK	TERSTRIEP	S.J.

Forts. från  föreg. sida:

rapporter

Elisabethsystrarna avtackade –  
efter 146 år på Josephinahemmet. 

redan 1866 kom de två första Eli-
sabethsystrarna till Stockholm - bara 
24 år efter kongregationens grun-
dande. De behövdes i skolhemmet 
för pojkar på Söder. Sedan kom fler 
systrar och 1870 började man med ett 
fattighus för fyra äldre kvinnor. När 
drottning Josephinas kammarjungfru 
blev sjuk fick hon omvårdnad av en 
syster och det imponerade på drott-
ningen som inledde en tät kontakt 
med dem. Drott ningen vårdades själv 
på ålderns höst av Elisabethsystrar. 

STiFTELSEN jOSEphiNAhEM-
MET grundades 1873, av drottning 
Josephina tillsammans med Elisa-
bethsystrarna. Plats fanns för 20 
behövande i ett hus på Björngårds-
gatan vid Södra Bantorget. De fy ra systrarna skötte allt, såväl omvårdnad som matlag-
ning, en dr Müller skötte ekonomin. Samtidigt fortsatte systrarna med att uppsöka de 
sjuka från en filial på N:a Smedjegatan, intill den första Eugeniakyrkan. 

Elisabethsystrarna	avtackades	vid	högmässan	och	kyrkkaffet	i	
S:ta	Ragnhilds	kapell	den	29/9.	På	bilden	ses	fr.v.	systrarna	Do-
minika,	Justyna,	Miriam,	Fabiola	och	ludwika	tillsammans	med	
kyrkoherde	Dominik	Terstriep	S.J.

Forts. längst ner på nästa sida:
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Hösten i bild ...

Our common home	-	Vårt	gemensamma	hem	
-	är	undertiteln	till	påve	Franciskus			encyklika	
Laudato Sí.	louise	Agnani	(t.h.	i	bild),	Sofia	Ross-
hagen	(mitten),	båda	klimatengagerade	katoliker	
och	Eugeniamedlemmar,	samt	Ulla	Ryman	(t.v.)
hade	valt	texten	till	sitt	plakat	när	de	deltog	i	
klimatdemonstrationen	Fridays	for	Future,	27/9.	
Sofia	är	även	programansvarig	i	S:ta	Eugenia	
församling.	

år 1952 byggdes ett nytt hUs högre upp i backen vid Högbergsgatan. Kommunala 
medel fick man 1979, med nya möjligheter och nya krav. År 1987 flyttade man till Drach-
mannsgatan 2, Bromma och dit flyttades även S:ta Ragnhilds kapell från Egron Lundgrens väg 
i Norra Ängby. Nu var man ett katolskt servicehus med 35 boende och med Elisabethsystrarna 
boende i en kommunitet på vinden. En syster ansvarade för kapellet och sakristian, övriga 
var anställda i vården som sjuksköterska och vårdbiträde. Systrarna har starkt bidragit till den 
varma och fina stämning som alltid har funnits på Josephinahemmet. År 2017 kom nästa om-
bildning till seniorboende med hemtjänst. Våren 2019 kom plötsligt beskedet att Elisabethsyst-
rarna, efter 146 år på Josephinahemmet, skulle flytta till övriga Elisabethsystrars boende i Stä-
ket. Saknaden är stor bland boende, anhöriga och personal. Nu finns en syster, Sr Dominika, 
kvar och arbetar 50 procent. Huvudansvaret för sakristian i S:ta Ragnhilds kapell har övertagits 
av DMBM-systrarna som annars tjänstgör i S:ta Eugenia kyrka. 
 
SOM SENiOrBOENDE är Josephinahemmets målsättning fortfarande att de boende 
ska kunna bo kvar till livets slut. En grupp volontärer har bildat ”Josephinahemmets 
vänner” och bidrar till verksamheten. För att visa församlingens stora tacksamhet 
mot Elisabethsystrarna hölls en avskedsfest i S:ta Ragnhilds kapell söndag 29/9 och 
systrarna fick då ta emot en penninggåva till sin verksamhet på ett barnhem i Bet-
lehem. Vi önskar nu Elisabethsystrarna Guds välsignelse och allt gott för framtiden.                                                           
TEXT:	JOZEF	SAERS		•		FOTO:	ElSA	CASSElBRANT

Forts. från  föreg. sida:



13

German Diaz Guerra prästvigd. Född	och	uppväxt	på	Kuba	
var	German	under	många	år	aktiv	som	medlem	i	S:ta	Eugenia	
församling.	Han	arbetade	bl.a.	som	journalist,	men	på	började	
sedan	präststudier	vilka	han	fortsatte	i	Italien.	Den	21/9	präst-
vigdes	han	i	Ferrara-Comacchio.	Foto:	Gaetano	Covezzi.	

Franciskusdagen i kungsträdgården lördag 5/10,	
anordnad	av	Katolska	pedagogiska	nämnden,	samlade	
som	vanligt	mycket	folk,	och	många	husdjur.	Kardinal	
Anders	Arborelius	var	huvudcelebrant	i	mässan	på	stora	
scenen	där	också	S:ta	Eugenia	barnkör	under	ledning	
av	Anne	Maj	Samuelsson	med	verkade.	Ett	spel	om	S:t	
Franciskus	framfördes,	och	husdjuren,	med	hundarna	i	
majoritet,	välsignades	av	kardinalen.	Foto:	Ronny	Elia.
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 eugeniadagen 15/9	-	till	flyktingars	högskoleutbildning	(JWl)	29.867 kr
de kristna i det heliga landet 22/9	-	19.915 kr 

höstläger på kovikens lägergård, Ekerö.  
Världens roadtrip med helgonen var	rubriken	
för	ungdomarnas	höstläger	31/10-3/11.	
Bland	ledarna	fanns	ungdomskonsulent	
Rodas	Berhane.	lägerpräst	var	pater	Witold	
Mlotkowski	OFM.	 
Foto:	Karolina	Danilczuk

pilgrimsresa till det heliga 
landet. Den	15-22	oktober	var	
en	grupp	från	Uganda	Catho-
lic	Community	of	Stockholm	
(UCACOS),	med	säte	i	S:ta	
Eugenia	församling,	på	resa	i	
Jesu	fotspår.	Bilderna	är	tagna	
vid	Marie	in	som	nandes	kyrka	
på	berget	Sion	(överst	t.v.),	på	
Olivberget	(överst	t.h.)	samt	
vid	floden	Jordan.	 
Foto:	Godfrey	Seruwu	och	 
gruppen.	

höstens  

kollekter
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Högtider och speciella gudstjänster 

information

24/11 – söndag:	Kristus Konungens 
dag. Kyrkoårets	sista	dag.	Kardinal	
Anders	Arborelius,	biskop	av	Stock-
holm,	är	huvudcelebrant	i	11-mässan. 
Christ the King Sunday. The	last	day	
of	the	liturgical	year.	Mass	at	6	pm.

30/11 – lördag:	första vespern för 1:a 
söndagen i advent. Klockslag	medde-
las	senare.	 

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

9/12 – måndag: Jungfru marias 
ut  korelse och fullkomliga renhet,	
högtid.	Mässa	kl	7.30,	högmässa	18. 
 
13/12 – fredag: S:ta Lucia. Mässor	 
kl	7.30,	18.	Luciakonsert	direkt	efter	
kvällsmässan.	Luciatåg	med	Ungdoms-	och	Barnkörerna	kl	18.45.	

15/12 – 3:e söndagen i advent, Livets söndag. insamling av mat och hygienartiklar i alla mässor. 
third Sunday of advent. Mass	at	6	pm.	collection of food and toilet requisites for the 
poor in all masses.

Se	vidare	Jul i S:ta Eugenia,	s	18. 

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

Tideböner i S:ta Eugenia.
Vesper: onsdagar kl 17.30; Lördag 30/11 kl 16.30, direkt efter Adventsmarknaden.

Completorium: första fredagen i månaden kl 20.40. Fettisdagen 25/2 kl 20.40.  
Följande måndagar kl 20.40: 25/11, 9/12, 2020: 20/1, 3/2, 17/2, 2/3, 16/3, 30/3.
Även	vid	andra	tillfällen	kan	tideböner	förekomma	och	annonseras	då	i	Veckobladet.	Där	framgår	
också	när	tideböner	är	inställda,	t.ex.	under	sommaren.	

Adventsmarknad 
Lördag 30/11 kl 10-16 i s:ta eugenia kyrka. Välkommen! 
avslutas med vesper kl 16.30.
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Bikt  i  advent        
Dag   tid Präst

Måndag 9/12 17-18 nies   
tisdag 10/12 17-18 dietz 
Onsdag 11/12 17-18 terstriep  
torsdag 12/12 17-18 Idergard  
Fredag 13/12 17-18 terstriep   
3:e söndagen i advent  15/12 30 minuter före alla söndagens mässor
Måndag 16/12 17-18 terstriep  
  18.30-19 Idergard
tisdag 17/12 11-11.45 terstriep 
  17-18 dietz
Onsdag 18/12 17-18 terstriep 
  18.30-19 dietz
torsdag 19/12 11-11.45 dietz 
  17-18 Idergard 
  18.30-19 Idergard 
Fredag 20/12 17-18 terstriep Idergard
  18.30-19 dietz 
Lördag  21/12 10-11 dietz 
  16-17 Idergard
  17-18 terstriep
4:e söndagen i advent 22/12 10.30-11 idergard Terstriep
  12.15-13 Nies  Dietz
  17-18 Terstriep Nies 
Måndag 23/12 17-17.45 terstriep nies 
  18.30-19.30 dietz
tisdag, Julafton 24/12 10.30-11 Terstriep 
   11.45-12.30 Dietz 
  20.30-21.30 idergard

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 hy-
gienartiklar. Särskilt	uppskattat	är	konserver,	ris,	schampo,	duschkräm.	Mindre	av	cous-
cous,	bul	gur,	knäckebröd. Kommande tillfällen: 15/12 • 2020: 22/3 • 24/5.
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kurs på svenska måndag	kl	19	i	Biblioteket:	2/12,		2020:	13/1,	3/2,	2/3,	6/4,	4/5,	1/6.	Anmälan	till	
pastors	expeditionen.	Där	bokas	också	tid	för	dopet	som	äger	rum	vid	en	dopgudstjänst	där	flera	
barn	döps	(se	ovan). 
please register	with	the	Parish	Office	for	a	short	course.	Sundays	at	4-5.30	pm	in	the	library:		
15/12,		2020:	19/1,	16/2,	15/3,	19/4,	17/5.	Please	also	register	for	the	baptism	which	will	take	place	
in	a	communal	baptismal	liturgy	for	a	number	of	children	(see	above).

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

• Lördag 25/1 2020 kl	10-16,	Brunnsgränd	4,	Gamla	stan

• Kursledare: Mickaëlle	&	diakon	Sten	Cedergren

• anmälan: Senast	18/1	på	www.kpn.se.	Betala	100	kr	

per	person	(inkluderar	lunch)	till	bg	119-2053.	Ange	

"Äktenskapskurs	2020".

Lördagar kl 14 (utom	11/4,	se	nedan) / saturdays at 2 pm 

på svenska:  
23/11 • 21/12 • 11/1 • 22/2 • 28/3 • 11/4 Påskvaka kl 20.30 • 
23/5 • 27/6 

in English:  
7/12 • 25/1 • 14/3 • 25/4 • 13/6 

Från och med hösten 2019 äger alla barndop	i	församlingen	rum	i	
en	gemensam	dopgudstjänst	(se	datumen	ovan).	För	att	anmäla	sitt	
barn	till	dop	kontaktas	pastorsexpeditionen,	där	man	också	bokar	in	
sig	för	en	kväll	med	dopförberedelse.	Varje	familj	kontaktas	sedan	av	
den	präst	som	ska	döpa	alla	de	barn	som	är	anmälda	till	en	viss	dop-
gudstjänst.

From the autumn of 2019 all baptisms of small children	in	the	parish	will	take	place	
in	communal	baptismal	liturgies	(see	the	dates	above).	Please	register	with	the	Parish	Office	for	a	
baptismal	service	as	well	as	a	short	course	of	preparation	for	baptism.	The	priest	who	will	perform	
the	baptism	will	subsequently	contact	your	family.	

gemensamma dopgudstjänster / communal Baptismal Liturgies 

dopförberedelse / preparation for Baptism 

kontakta en präst eller diakon	minst	två	må		na	der	före	bröllopet.	Anmäl	er	gärna	till	KPN:s	äk-
ten	skapskurs	(se	nedan).	Kurser	i	församlingen	äger	rum	på	svenska	och	engelska	under	våren.	
please contact a	priest	or	a	deacon	at	least	two	months	before	the	wedding	date.	A	week-
end	course	in	English	will	be	arranged	during	spring	2020.	

Äktenskapsförberedelse / preparation for Marriage 

Foto:	privat
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Julafton – tisdag 24/12 
11 Julandakt för barn 
19.30 Julbön 
20 Öppet hus    (se	annons	s	19) 
22 Julnattsmässa  
24 Christmas Mass 

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

S:t Johannes – fredag 27/12  
apostel och evangelist 
7.30 Mässa 
18 Mässa - särsk.	ofrivilligt	ensamma	(s	25) 
 

De heliga oskyldiga barnen i Bet-
lehem – lördag 28/12 
martyrer 
9.30 Mässa 

Den heliga familjen – söndag 29/12 
8 Mässa 
9.30 Mässa för stora och små 
11 högmässa 
18 Mass 
Nyårsafton – tisdag 31/12 
9.30 Mässa  
16 Mässa vid årets slut 

Nyårsdagen – onsdag 1/1 
Guds heliga moder marias högtid 
11 högmässa 
18 Mass 

Torsdag 2/1 
7.30 Mässa 
12 Mässa  
16 Mässa  

Jesu heliga namn – fredag 3/1 
Jesu Sällskaps titularfest  
7.30 Mässa 
12 Mässa - särskilt	för	seniorer	(se	s	21). 
18 högmässa 
 
Andra söndagen efter jul– 5/1  
8 Mässa 
9.30 Mässa för stora och små 
11 högmässa 
18 Mass 

Trettondedag jul – måndag 6/1 
Epifania 
8 Mässa 
11 högmässa för stora och små! 
 Barnens julfest!  (se	s	23) 
18 Mass 
 
Herrens dop – söndag 12/1 
8 Mässa 
9.30 Mässa för stora och små 
11 högmässa     
18 Mass 
 
Kyndelsmässodagen – söndag 2/2 
Herrens frambärande i templet 
8 Mässa 
9.30 Mässa för stora och små 
11 högmässa 
18 Mass

Jul i S:ta Eugenia
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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,	Nigerianska	och	Afrikanska	körerna	som	medverkar	i	mässan	
på	engelska	och	i	mässorna	med	Filippinska	och	Afrikanska	missionerna.	Även	om	vi	
har	många	sångare	finns	plats	för	fler.	Kontaktuppgifter	till	kyrkomusikerna	finns	på	
tidningens	baksida,	till	övriga	körer	på	s	24.		

•	Barnkören. Flickor	och	pojkar	9-14	år. 
•	Kyrkokören. Vuxna	i	alla	stämmor,	ca	25	st. Särskilt	välkomna	är	tenorer	och	basar.	 	
  Ledare: Anne Maj Samuelsson

• Ungdomskören.	Från	15	år,	drygt	30	st.	Det	finns	plats	för	fler,	särskilt	tenorer	och	basar.	
•	Vokalensemblen. Knappt	20	st. Körvana,	god	notläsningsförmåga.	En	bas	sökes. 
   Ledare: ulf Samuelsson

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

kONSErTEr
Onsdag 4/12 – adventskonsert kl 18.45.  
Nun komm, der Heiden Heiland  (Världens 
Frälsare, kom här), kantat	av	J.	S.	Bach	samt 
Magnificat av	Henry	Du	Mont	framförs	av	 
Vokalensemblen	och	Stockholms Bachsäll-
skap	under	ledning	av	Ulf	Samuelsson.

Fredag 13/12, Luciadagen – Luciakonsert 
kl 18.45 (i	direkt	anslutning	till	kvällsmässan).	 
barn- och Ungdomskörerna under	lednng	
av	Ulf	och	Anne	Maj	Samuelsson.		

Onsdag 18/12 – Gregorianska scholan medverkar	i	vespern	kl	17.30	och	i	kvällsmässan	
kl	18.	Gregoriansk	musik.	
   
Onsdag 26/12, annandag jul – Julkonsert med körerna kl 18 (för	9:e	året	i	rad!	Kom	i	
god	tid,	kyrkan	brukar	vara	fullsatt!).	

Öppet hus för alla på julafton!  
Julbön kl 19.30. därefter julmåltid i Caféet. 

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

Vill du hjälpa till med förberedelserna?  

smsa heide Cederborgh: 070-761 41 49 eller kontakta pastorsexpeditionen 
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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 • www.josephinahemmet.se •   

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

Mässfirande, Eukaristisk tillbedjan, Bikt, completorium -	se	sid	2.	

kyrkkaffe	-	serveras	i	Allmänningen	efter	söndagens	mässor	 

rosenkrans - onsdag	efter	kvällsmässan,	övriga	vardagar	kl	16.	

Basar i Allmänningen -	behållningen	går	till	kapellförsamlingens	välgören-
het.	lördag	23/11	kl	11.30-16;	söndag	24/11	kl	10.30-15.	Hjärtligt välkomna! 
Trosundervisning	- för	barn	på	låg-	och	mellanstadiet.	Efter	söndagens	
9.30-mässa	och	kyrkkaffet	följande	datum:	24/11,	8/12,	22/12,	2020: 12/1,	
26/1,	9/2,	8/3,	22/3,	19/4,	3/5,	17/5,	31/5.	Nyinflyttade	barn	anmäls	till	Elisabet	
Degen:	elisabet.degen@telia.com.	Samtalsgrupp	i	Allmänningen	för	föräldrar	

medan	barnen	har	undervisning.	Frågor	som	kommer	upp	i	barngruppen	tas	då	upp.	

Teologisk cirkel -	Gud och det onda fortsätter	i	Allmänningen	följande	måndagar	kl	18.30:	
2/12,	16/12,	13/1,	därefter	udda	veckor.	Valfritt	att	komma	alla	eller	enstaka	gånger. 
 
handarbetsgruppen	-	öppen	för	alla	intresserade,	träffas	varje	tisdag	kl	10	i	Allmänningen.	
Garnrester	emottages	tacksamt.	

josephinahemmets Vänner	-	en	ideell	förening	vars	syfte	är	att	stödja	Josephinahemmets	
verksamhet	och	att	skapa	trivsel	för	de	boende.	Ytterligare	info	se	Josephinahemmets	hemsida.

jultiden	-	julafton: Mässa	kl	16	med	vår	kardinal	Anders	Arborelius. julnatten:	Mässa	kl	22.	 
jul dagen: Högmässa	kl	11.	Nyårsafton: Mässa	vid	årets	slut	kl	18.	Nyårsdagen:	Högmässa	
kl	11.	Epifania, Trettondedag jul:	Högmässa	kl	11.	 
Info	om	jultiden	och	tid	för	julbikt,	se	separat	blad,	anslagstavlan	samt	hemsidan	(rutan	nedan).	   

julmässa för S:ta Eugenias seniorer
Fredag 3/1 kl 12 i s:ta eugenia kyrka

Efter mässan äter vi lunch tillsammans	i	Stora	salen	och	sjunger	julsånger.	 

Anmälan	till	pastorsexpeditionen	08-505	780	00	eller	 
ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se senast onsdag 18/12.  
Kostnad för	lunchen:	100	kr.	Meddela	om	särskild	kost	önskas.	 

Varmt välkommen!  
 Du som under jultiden inte	kan	komma	till	kyrkan	men	önskar	ta	emot	kommunionen	

hem	ma,	ring	till	Ingegerd	lennartsson	08-505	780	09.	 
Även	om	du	bara	önskar	ett	besök	-	ring	gärna!
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Klass 2-6: stefan nordström	•	stefan.nordstrom@sanktaeugenia.se 
Klass 7: agnes rysinska • agnes_rysinska@hotmail.com 
Konfirmander 8: ronny elia	•	ronny.elia@sanktaeugenia.se 
Konfirmander 9: thomas Idergard s.J.	•	thomas.idergard@sanktaeugenia.se

Trosundervisningen för barn och ungdomar	riktar	sig	framför	allt	till	medlemmar	och	vän-
ner	i	S:ta	Eugenia	församling*.	För	att	skapa	lugn	och	kontinuitet	i	grupperna	tar	vi	bara	emot	
nya	barn/ungdomar	de	två	första	undervisningstillfällena.	Därefter	är	grupperna	slutna	och	
man	får	man	vänta	till	nästa	år.	
Lör dagar kl 10-13 träffas	alla	klasser	(se	schemat).	 
Samtalsgrupp för	för	äld	rar till	barn	i	klass	2-6	äger	rum	me	dan	barnen	har	undervisning.	 
gemensam mässa kl 12.15. 
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	4-7.  
högstadiet. Undervisningen	riktar	sig	till	klass	7-9,	till	ungdomar	födda	år	2004-2006.	 
konfirmationens sakrament. Förberedelsen	sträcker	sig	över	två	läsår,	när	eleverna	går	i	
klass	8	och	9.	För	att	börja	i	klass	9	måste	man	alltså	ha	genomgått	undervisningen	i	klass	
8	föregående	år.	Om	inte	hänvisas	eleven	först	till	klass	8.	Inga	undantag	görs	från	detta.	
Konfirmationen	äger	rum	i	slutet	av	klass	9.																				 * Ring expeditionen för mer info om detta. 

Trosundervisning - för barn och ungdomar  

kLASS 2-6 kLASS 7 
KOnFIrMander 8

KOnFIrMander 9

7/12

2020: 18/1 2020: 11/1 2020: 11/1

1/2 25/1 25/1

15/2 8/2 8/2

14/3 22/2 22-26/2 Läger

28/3 7/3 7/3

25/4 21/3 21/3

9/5 4/4 4/4

16/5 lördag kl 14 (Obs! tiden):
Första kommunion grupp A
Förberedelsedag: 15/5 kl 9.30-15.30

2/5 2/5

21/5 torsdag Kr. himmelsf. kl 11:
Första kommunion grupp B 
Förberedelsedag: 20/5 kl 9.30-15.30

16/5 16/5

30/5 avslutning 30/5 Övning i kyrkan 
inför 6/6

14/6 söndag: 
kristi kropps och Blods högtid 
procession med kommunionbarnen

6/6 lördag kl 11 (samling 10):
konfirmation
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Barn och ungdomar  

MiNiSTrANTLäGEr 
Marielund • torsdag-söndag 2-5/1  
 Anmälan: ministranter@hotmail.com	eller	
sms	till	Robel	Domenico	073–721	84	72	
senast	20/12.
  kostnad:	350	kr	per	person,	syskon	600	kr	
tillsammans.

Välkommen	med	din	anmälan!  
MINISTRANTlEDARNA

BArNENS juLFEST  
 
Måndag 6/1 
Epifania  
Trettonde-
dag jul.  

högmässa för stora och små kl 11 
julfest på kyrktorget
Kom	gärna	utklädd	till	någon	av	de	tre	vise	
männen	–	Kaspar,	Melchior,	Balthasar!

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

Katolsk	Bokhandel	har	en	ny	hemsida:	 
www.katolskbokhandel.com

Katolsk Bokhandel

Lagom till julförsäljningen	har	Katolsk	Bokhandel	(äntligen!)	
fått	en	ny	hemsida.	Nu	ska	det	fungera	smidigt	att	se	vårt	sorti-
ment	och	beställa	från	oss.	Du	kan	beställa	från	hemsidan	och	
hämta	i	butiken,	om	du	vill	slippa	portokostnaden.
Våra vackra julkrubbor	står	nu	uppställda	i	butiken.	Visst	
behöver	de	vise	männen	en	ny	kamel,	den	Heliga	familjen	en	
palm	att	vila	under	eller	herdarna	några	nya	lamm?	Eller	kanske	
är	det	ett	helt	nytt	stall	till	julnatten	som	behövs?	Vi	har	krubbfi-
gurer	och	stall	i	alla	storlekar	och	priser.	Änglar,	ljus,	adventska-
lendrar	och	många	julklappsböcker	finns	förstås	också.				 

Välkommen in!

Dominik TersTriep

Etty Hillesum
Liv – tankar – tolkning

artos

Etty Hillesums (1914–1943) liv och öde berör och upprör 
många människor. Hon mördades som miljontals andra judar 
i Auschwitz men försvinner inte i den anonyma massan tack 
vare de dagböcker som första gången gavs ut 1979. Sedan dess 
fascineras eller provoceras läsarna av en judinna och frigjord 
kvinna som med förintelsemaskineriet framför ögonen kan 
påstå att livet är skönt och meningsfullt. Etty rör upp gängse 
uppfattningar om förtryck, hat, våld, kärlek och tro. Som kon
centrationslägrets »tänkande hjärta« bevarade hon sin inre 
frihet under yttre tvång.

Den här boken vill mejsla fram Hillesums andliga fysio
nomi, hennes tankar, känslor och tro som på grund av de  
yttre omständigheterna utvecklar sig oerhört snabbt: från 
habegär till universell kärlek, från uppgivenhet till mod, från 
agnosticism till gudstro.

Etty Hillesum är mångfacetterad och svårfångad. Det är 
kanske skälet till de många, ibland motsatta tolkningarna vad 
gäller hennes liv och tankar. Dominik Terstriep lägger själv 
fram en tolkning och undersöker dessutom den svenska tolk
ningshistorien från dagböckernas första svenska utgåva 1983 
till den senaste 2018.

isbn 978-91-7777-105-0

9 789177 771050
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Dominik Terstriep S.J. (f. 1971), 
teol. dr, MA (idéhistoria), kyrko
herde i S:ta Eugenia församling 
i Stockholm, lärare i systematisk 
teologi vid Newmaninstitutet i 
Uppsala.
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Information in English
Mass in English. Sundays	at	6	pm. For	the	daily	Mass	schedule	in	Swedish	see	p.	2. 

exposition of the blessed sacrament takes	place every	Friday	at	5-6	pm	except	on	First	
Fridays	when	the	time	is	8	am-9	pm.

collection of Food for	the	poor	and	homeless	of	Stockholm.	We	are	all	invited	to	present	
sustainable	food	products	such	as	rice,	canned	food,	oil,	du	ring	the	Offertory	at	Mass.	The	
subsequent	occasions	are:	15/12, 2020: 22/3, 24/5.  

cuc – catholic university chaplaincy. An	open	group	of	students	and	
young	adults	from	around	the	world.	Discussions,	sharing	and	social	
time	at	CUC.	Sunday	after	Mass	in	English	in	the	Café	Eugenia.	More	
information	at	our	fb-group	Catholic	Students	in	Stockholm. 
Father	Thomas	Idergard	S.J.	University	Chaplain	08-505	780	17.	 
thomas.idergard@sanktaeugenia.se

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

African Mass. Vigil	Mass	on	Saturdays	at	5	pm:	7/12, 2020: 11/1, 8/2, 14/3, 18/4, 9/5, 10/10,  
14/11, 12/12.		For	information,	please	contact:		eddypeminda@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	alexandassrg9@gmail.com;	jadrivic@gmail.com

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

Sing in a Choir! 

Welcome to english religious Instruction Classes!
The	Catholic	Parish	(St.	Eugenia's)	are	glad	to	
work	with	you	in	helping	your	child	to	a	dee-
per	Catholic	faith	in	Jesus	Christ.	We	help	them	
mature	in	their	faith,	to	be	committed	Christians,	
understand	Church	common	prayers,	Sacra-
ments	and	traditions	so	that	they	can	know,	love	
and	live	Jesus	Christ	in	their	daily	lives.	
The classes start every Sunday at 4 pm and fi nish 
with a joint english Mass for all classes at 6 pm.  
NB: The	new	Catechetical	year	(2019/2020)	resu-
mes	on	1st	September	2019,	while	the	parents	
who	want	to	register	their	child	can	still	come	to	
do	so.	
May	God	bless	us	all	as	we	continue	to	pray	for	the	success	of	the	Catholic	faith	formation	
of	our	children	and	youths	as	well	as	adults.			
Available classes:	Pre-communion,	First	Holy	Communion	(1st	and	2nd	year),	Post-commu-
nion,	and	Confirmation.	For	more	information,	please	contact:	sr.veronica@sanktaeugenia.se
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Katolskt forum
KUrser våren 2020 – i samarbete med S:ta Birgitta folkhögskola 
 
katolska kyrkans lära och liv (termin	2	av	2).	D	Terstriep	S.J.	Start	13/1,	därefter	varannan	
vecka.	Stora	salen	kl	19.	200	kr.	

Volontärarbete inom hospicevård (termin	2	av	2).	S	Eikanger.	Start	9/1,	därefter	varannan	
vecka.	Konferensrummet	kl	19.	200	kr.	Obs! Nya	medlemmar	kan	inte	tas	emot.	

ignatius av Loyola och hans andliga övningar. (termin	2	av	4)	R.	Carls	S.J.	Start:	15/1,	
därefter	varannan	vecka.	Övre	salen	kl	19.	200	kr.

Samtal om dagens evangelium. K	Dietz	S.J.	Varje	torsdag,	start	9/1.	Biblioteket	kl	11-11.45.	

Ikonmåleri/Classes in Icon painting.	A.	Deriev.	Flera	kurser	ges	i	vår.	Se	Katolskt	Forums	
program,	bl.a.	på	www.sanktaeugenia.se.

Gud och det onda. R	Carls	S.J.	Start	13/1,	därefter	varannan	vecka.	Obs!	i	S:ta	Ragnhilds	kapell,	
Blackeberg	kl	18.30.	200	kr.

nY KortKUrS: Katolskt självförsvar - apologetikens grunder.	T.	Idergard	S.J.	24/3,	7/4,	
5/5,	19/5,	2/6.	Övre	salen	kl	19.	100	kr.

Catholic University Chaplaincy (CUC) stockholm. Sundays	7.15	pm,	Café	Eugenia	(see	p 24).	

Vidgade vyer - kurser för seniorer på dagtid. Information:  www.sanktaeugenia.se. 
 
Forum Filmklubben – att se på film som du lyssnar på musik. Nästan	alltid	första	
lördagen	i	månaden	kl	18.15	med	förfilm	17.30.	Info	inför	varje	tillfälle.	Sventhomas	Nordlöf

kuLTurArrANGEMANG

25/11 (2019): BoKPrESEntation: Etty Hillesum - Liv - tankar - tolkning. Dominik	Terstriep	
S.J.	presenterar	sin	nyutkomna	bok.	Biblioteket	kl	19.	

16/1: det naturliga: en kritik av queerteorin, transhumanismen och det digitala livet.	En	
kväll	med	Fredrik	Sveneaus,	professor	i	praktisk	filosofi,	Södertörns	högskola.	Stora	salen	kl	19.	

 25/2: Fettisdagsfilm! att angöra en brygga,	regi:	Tage	Danielsson	(1965,	103').	Biblioteket	kl	
18.45.	Completorium	kl	20.40	i	kyrkan.	Ansvarig:	Björn	Walther.	

18/4: Kulturnatt stockholm.	Program	i	S:ta	Eugenia	kl	18-24.	Mer	info	kommer.	

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	

Öppen samtalsgrupp för frånskilda och separerade.	Följande	måndagar:	2/12,	

2020:	3/2,	2/3,	6/4,	4/5.	Konferensrummet	kl	19.	Samling	på	kyrktorget	innan. 
Mässa för ofrivilligt ensamma	–	fredag	27/12	kl	18.	
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Ur våra kyrkböcker

Emilio KAIB
Jennifer HADDAD
Mila BUNNI
Michael KOUDSY
Roman BEHERSKYI
Anna Maria PANKEVYCH
Linnea LANDREH
Jacob TAPPER
Angelo BAGHDO
Rachael EMMANUEL 
Anna MARCHENKO 
Nicolo OMELCENCO

Jodelle AGATHO
Jason TSEGAY
Sofia RAMSTEDT
Clara GIMLING ARISTA
Rosa CHRISTOLA
Patrick CASH
Lance CALURA
Dario DA CAMPO HUSTAD
Gabriel MARS
Astrid SALORD
Ellen FALKEVINGE
Christian KOJHASSARLY

Stefanie HJULFORS LARSSON
Isabella CAUDILL
Jonathan STRUNZ
Celine OBIAGWU
Antonio ISHAK
Lucas GEBRETSADIK
Noah MOUSSALI
Emma CHOSSON ALMQVIST
Diana VEDAD
Micaela HIDALGO REYES
Alba APARICIO SEGERCRANTZ
Kamsi OKECHUKWU

Genom dopets sakrament har i Kyrkans gemenskap upptagits:

Herre, gör dem genom dopet till dina trogna lärjungar!

Genom äktenskapets sakrament har förenats:

Noor DAVID & Yousuf  AL-SHORJI
Semhar PETROS & Benjamin BEYENE
Evelina LARSSON & Rickard HELLSTRÖM

Yordanos TESFAMARIAM TEKIE & Robel TSEGAY
Daniela SALORD & Julius DUHS
Maria JAKOB & Charbel AL CHOUEYRI

Herre, må de återspegla Guds kärlek till människorna!

i Kyrkans fulla gemenskap har upptagits:

Nathalie KOUHON Karin PACHECO SAINSBURYMonica ENVIG LUND

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

Våra avlidna:

Salvatore ESPOSITO, 75
Sr Gracjana SZYGULA, 90
Ingrid LINDSTRÖM LEO, 65
Nada LINDQUIST, 85
Ana Maria PANSERA, 88
Zbigniew RAJEWSKI, 48
Ruth TREIS, 95
Marta BALAN, 92
Barbara BERTHER, 78

Zabel DEGIRMEN, 93
Zuat FATTALA, 78
Sonja TIMARCO, 74
Ana Luisa DONOSO, 88
Liya WELDEBGERGIS, 2
Hannah ENGEL, 73
Henrik MALTBORG, 74
Srecko BELCIC, 53
Michel BOFACHER, 39

Altamar BENTANCOUR, 89
Helga TYSELL, 91
Sonny PERIC, 29
Bogumilia SJÖSTRÖM, 83
Teresa GILLINGSTAM, 80
Woody TYSTSSON, 64
Jurij FURLAN, 71
Janez KÖSTI, 78
Bente PADELLARO, 94

Herre, låt ditt eviga ljus lysa över dem!
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Spridning av aska inte tillåten för katoliker 

I augusti 2016 publicerade Troskongregationen i Vatikanen instruktionen ”Ad resur-
gendum cum Christo”, på svenska ungefär ”Att uppstå med Kristus”, angående vissa 
frågor rörande katolska begravningar och i synnerhet handhavandet av aska efter 
kremering. Instruktionen hade dessförinnan godkänts av påven och är alltså bindan-
de för hela Katolska kyrkan, tills något annat sägs. 
 
TrOSkONGrEGATiONEN SLår i iNSTrukTiONEN FAST att Kyrkans sätt att begra-
va sina döda bekräftar hennes tro på kroppens uppståndelse och syftar till att visa den 
stora värdigheten i den mänskliga kroppen som en integrerad del av den mänskliga 
personen. Av detta skäl kan Kyrkan inte tillåta ritualer eller tillvägagångssätt i sam-
band med begravning och kremering, vilka uttrycker icke-kristna och icke-katolska 
föreställningar om döden och kroppen. Kongregationen exemplifierar här med tanken 
på döden som personens utplåning, att människokroppen skulle ”förenas” med ”Mo-
der jord” eller ”universum” eller återgå till ett slags kretslopp, dvs återfödas, eller att 
döden skulle utgöra en ”befrielse” av själen. Allt sådant går emot vad Kyrkan fått up-
penbarat av Herren Kristus.

krEMEriNG AV krOppEN är, som bekant, tillåten så länge den inte skulle bryta mot 
den avlidnes önskan eller göras för att markera avstånd till Kyrkans tro på kroppens 
uppståndelse. Kongregationen påpekar dock att askan efter kremeringen måste läggas 
till vila på en särskilt avsedd ”helig plats” där anhöriga och andra troende kan finna 
personens kvarlevor för tacksägelse för personens liv, och bön för hans eller hennes 
själ. Askan måste alltså samlad i dess helhet läggas på en plats märkt med den avlidnes 
namn för identifikation, dvs i en grav. 
 
TrOSkONGrEGATiONEN FÖrBjuDEr Så uTTryckLiGT SpriDANDE AV ASkA 
på land, i luften eller till sjöss, på samma sätt som förvaring av aska i hemmet eller 
uppdelning av den på flera platser. Sådana handlingar och förfaringssätt skulle vara 
en yttre manifestation av något som Kyrkan inte tror på. Alldeles oavsett personernas 
egna intentioner och oavsett vad personerna har önskat eller inte. Det är helt enkelt 
inte tillåtet för katoliker. Dokumentet avslutas med att slå fast att en katolsk begrav-
ning inte får hållas om de anhöriga själva vill, eller säger att den avlidne så önskade, att 
askan ska spridas efter begravningen och håller fast vi det.  
Detta kan vara bra att känna till på förhand eftersom det är vad prästen eller diakonen 
kommer att påpeka för anhöriga och begravningsbyrå om frågan skulle komma upp.  
 
THOMAS	IDERGARD	S.J.

Mässa i s:t Josefs kapell på Katolska kyrkogården kl 15/Mass at Catholic 
cemetary at 3 pm: torsdag	28/11,	fredag	27/12,	tisdag	28/1,	fredag	28/2,	fredag	
27/3,	tisdag	28/4,	torsdag	28/5.	Norra	begravningsplatsen,	Haga,	grind	6.	Buss	515	
till	linvävartorpet	eller	gångavstånd	från	Karolinska	sjukhuset.	
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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, 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 thomas Idergard 505 780 17 thomas.idergard@sanktaeugenia.se  
Pater Klaus dietz  076-9489689 klaus.dietz@sanktaeugenia.se
Pater rainer Carls 37 21 66 pater.carls@gmail.com
Pater Peter Fresman - p.fresman@swipnet.se
Pater Jörg nies 073-8005123 jorg.nies@sanktaeugenia.se   
diakon stefan nordström  505 780 08 stefan.nordstrom@sanktaeugenia.se
diakon anders Wickström 505 780 15 anders.wickstrom@sanktaeugenia.se
abba Uqbamariam tesfamariam 505 780 26, 072-014 54 09 uqbamariam.tesfamariam@katolskakyrkan.se 
abba asfaha Kidanemariam  073-666 11 68 asfaha.kidane@sanktaeugenia.se
Fader adris hanna 070-773 20 65 adris.hanna@katolskakyrkan.se 
diakonkandidat ronny elia  073-5050544 ronny.elia@ sanktaeugenia.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
Syster perpetua Orji dMbM 073-995 96 23 sr.perpetua@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 
kyrkomusiker: helena Mann Sundström 070-990 50 39 helena.mann@sanktaeugenia.se 
Programansvarig: sofia rosshagen 505 780 23 katolsktforum@sanktaeugenia.se  
Vik. programansvarig: annica Parts  annica.parts@sanktaeugenia.se
Ungdomskonsulent: rodas berhane 073-5593320 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, volontärsamordnare: henrik ström 505 780 16 henrik.strom@sanktaeugenia.se

Katolsk bokhandel  611 34 35 kbh@katolskbokhandel.com  
Josephinahemmet 37 29 45 info@josephinahemmet.se 
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


