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  Volontärer karitativt arb. • Matinsamling  

 10 Bikt i advent • Mässa på kyrkogården

 11 Julkollekten • Solrosornas försäljning

 12 Musik     

 13 Jul i S:ta Eugenia    

  14 Trosundervisning

 15 Barnens julfest • Ministrantläger • Kollo 

 16 Dop/Baptism • Äktenskap/Marriage •  

  Vill du bli katolik eller döpas som vuxen?  

 17 Ur våra kyrkböcker 

 18 S:ta Ragnhilds kapellförsamling

 19 Tideböner • Bokhandeln     

 20 Etio-eritreanska missionen 

 21 Katolskt forum 

 22 Information in English

 23 CEC - Catechesis in English

 24 Kontakter

SÖNDAG 8 Mässa 

   9.30 Mässa för stora och små 
   11 Högmässa - livesändning  
   18 Mass (English) - live broadcast

LÖRDAG 9.30 Mässa
  
MÅN-FRE 12 Mässa 
   18 Mässa 

TIS och FRE 7.30 Mässa     
   12 Mässa 
   18 Mässa
      

S:ta Eugenia kyrka 
Kungsträdgårdsgatan 12  

Innehåll 

SÖNDAG 9.30  
     
   11 
LÖRDAG  9-11 Eukaristisk tillbedjan, Mäs sa 
VARDAGAR  11  Mässa

Bikt: Efter överenskommelse med präst. 

Gudstjänster

S:ta Ragnhilds kapell
Drachmannsgatan 2, Blackeberg

Gudstjänster enligt kaldeisk rit. För information 
om tider etc. se facebooksidan Heliga Familjens 
ka tolska kapell i Tensta.

Heliga Familjens katolska kapell (Tensta

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

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

Eukaristisk tillbedjan: 1:a fredagen i månaden  
kl 8-21, övriga fredagar kl 17-18. 
 
Bikt: 45 minuter före alla kvällsmässor, 30 minuter 
före alla söndagsmässor. Andra tider efter över-
enskommelse med präst. 
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Gudstjänster enligt syriansk och armenisk rit. 
För information om tider etc. se facebooksidan 
Syrianska Katolska kyrkan i Stockholm.

 Marielunds kapell Stiftsgårdsv. 21, Ekerö •  

08-560 200 16, www.marielund.org

SÖNDAG 11 Mässa

RAPPORTER
 7 Kyrkokörens resa till Comosjön

 8 Kollekter 

 Familjemässa (sönd. m under- 
visning, se s 18. Alla välkomna!)

Högmässa

Kyrkorådet informerar - bl.a. om:  
• biskopsvisitation 
• adventsreträtt med biskopen
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LEDARE

"Vem kan då bestå?" 
Otidsenliga tankar om den yttersta domen

Forts. på nästa sida:

Det finns saker och ting, ord, idéer och vanor som bara försvinner. Till de här 
för lorade tingen hör tanken om den yttersta domen, fastän tanken hör till kris-
tendomens kärna och har framställts i konsten åtskilliga gånger. Varför ska vi 
(återigen) föreställa oss Gud som en rättvis domare? Kanske har vi anledning att 
återupptäcka en bortglömd del av vår kristna tro just i vår tid.
DE HAR BARA FÖRSVUNNIT, telefonen med nummerskiva och disketter, 
leverbiffar och artighetsfraser. Ingen avskaffade dem direkt; de har helt enkelt 
trängts bort. Några få nostalgiker finns kvar som samlar dessa föremål och 
vinnlägger sig om vissa uttryckssätt. För andra har de blivit klassiker eller saker 
som gått i arv och som påminner om den egna barndomen. Men för de flesta är 
det bara skräp som de unga oförstående tittar på.
DET VERKAR SOM OM DET GÅTT LIKADANT MED DE YTTERSTA TING-
EN I KRISTENHETEN. För några generationer sedan var de överallt. Ser man 
sig omkring i dag syns de inte längre. Ingen har riktigt lagt märke till det; de 
har bara försvunnit ur den kristna vardagen. För det mesta är det tyst om dem 
i förkunnelsen. På det individuella planet verkar de spela än mindre roll eller 
ingen alls. De flesta människor av idag är inte rädda för vad som kommer efter 
döden utan för själva döendet. Det ödet delar också den yttersta domen. Bibeln 
är full med bilder och berättelser om Guds dom. Att blunda för det kräver en 
säregen förmåga. Besöker man gamla kyrkor här i landet eller på kontinenten 
kommer man inte undan Kristus som världens domare, ofta dramatiskt iscensatt 
i kalkmålningar eller vid västra portalen (solnedgångens och symboliskt världs-
undergångens sida). Lika dramatiska är många av de fortfarande populära ton-
sättningarna av Dies irae – vredens dag (sekvensen i requiemmässan) som kan 
skrämma en ordentligt. De konstnärliga uttrycken väcker fantasin, för skjuter 
gängse uppfattningar och förändrar blicken på betraktaren och lyssnaren själv.
”VEM KAN DÅ BESTÅ?”, frågar David med tanke på de egna synderna (Ps 130). 
En fråga som för de flesta samtida har mist sin udd. Men för tidigare generatio-
ner var det en fasansfull fråga. Kan jag bestå när jag möter Kristus ansikte mot 
ansikte? Kommer han att straffa och förkasta mig? Säkert ligger här ett skäl till att 
man mer och mer tagit avstånd från domedagen. Tidigare var det  nog alltför 
mycket skrämselförkunnelse och svart pedagogik som åberopade den allting 
seende, obönhörlige Guden. Hur kunde det bli så här? Hur kunde man förväxla 
Guds blick på oss med tyranniska föräldrars eller lärares blickar? Domstolsbe-
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slut förkunnades i Guds namn; människor tog Guds dom i egna händer och 
har förvrängt själva tanken om den yttersta domen.
I EN TID DÄR ALLT FLER AUTOKRATER REGERAR, och godtyckligt tyrannise-
rar både sina egna och andra folk, är tanken på Gud som domare, som respekterar 
sina lagar, en kritisk kommentar. Guds rike är till skillnad från potentaternas en 
stat där ”godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra” (Ps 
85:11), där det inte döms efter godtycke utan efter rättvisa. Någonting som inte 
alls är självklart i vår värld. Ofta lämnar förlorade ting inget tomrum. De byts ut 
mot något annat som telefonen med nummerskiva mot knapptelefonen och sedan 
smartphone. Några ersättningar bedömer vi som framsteg som har gjort livet lätt-
are, medan förlusten av annat inneburit att  något viktigt gått förlorat.
DEN BIBLISKA TANKEN OM GUDS DOMSTOLSBESLUT vid tidens slut 
försvann inte bara, den sekulariserades. Den yttersta domen har blivit en dom i 
tiden. Människor har fortfarande mycket att frukta, även om den eskatologiska 
skräcken är borta. Nu blir de dömda så gott som dagligen. Frågan ”Vem kan då 
bestå?” ställs förmodligen av många ungdomar när de ser hur klasskompisar 
via sociala medier blir mobbade, eller på jobbet med dess subtila spel av straff 
och belöning. Hur lätt blir inte någon uthängd på Facebook, vår tids skampåle? 
Några sociologer talar om tribunaliseringen av samhället, dvs. ett ständigt dö-
mande och utdömande, en oavbrutet pågående domstolsförhandling på alla 
plan. Människor har satt sig i Guds ställe och dömer efter den subjektiva, ofta 
känslobaserade uppfattningen om rättvisa. Många dömer inte bara andra utan 
också sig själva. Den vredgade Guden har ersatts med ett ledset eller argt jag 
som tigger om uppmärksamhet: Har någon likat mig? Hur många? Den egna 
erkänslakurvan, alltså de andras dom över mig, bestämmer om inte allt så dock 
något väldigt grundläggande: Är jag värd något?
EN FÖRFÖLJD MINORITET, som dagligen upplever orättvisor och är bekym-
rad över sina barns framtid, tröstas av tanken att Gud kommer att skipa rätt. 
Även om den utlovade rättvisan ännu inte är förverkligad så kommer den att 
bli verklighet. Det är ett hopp som flyttar en önskan till framtiden. Och just det 
påverkar livet här och nu. Den gudomlige domaren står emot det upplevda god-
tycket, det korrupta rättsväsendet, falska anklagelser och förföljelse. Den ”sista 
instansen” hjälper oss att inte kapitulera för den himmelsskriande orättvisan. ”Li-
vets bok”, i vilken Gud antecknar allting, är en bok mot glömskan, ett arkiv som 
innehåller namnen på dem som saknar namn, som har försvunnit, glömts bort 
och förbisetts. Guds dom aktualiserar gång på gång kriterierna för den gudom-
liga ordningen, även om alla andra ordningar faller sönder.  
 ”Vem kan då bestå?” Guds rättvisa har ett ansikte: Jesus Kristus. Han blir vår 
domare. Hans rättvisa är inte ute efter hämnd och vedergällning, utan har som 

Forts. från föreg. sida:

Forts. längst ner på nästa sida:
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mått kärleken som visar sig i lyckade relationer, mellan Gud och människan 
och människor emellan. Det är en hissnande tanke. Att begrunda de yttersta 
tingen kan ge orientering för livet av i dag. Till att börja med en förmaning:  
Sätt dig inte i Guds domarsäte. Du ska vara människa, inte Gud.

KH DOMINIK TERSTRIEP S.J.

Omslagsbilden. Kristus som världs-
domare. Kalkmålning i Härkeberga 
kyrka, Uppland, av Albertus pictor, 
1400-talets slut.                (Foto: privat)

FÖRDJUPNING

Forts. från föreg. sida:

Kyrkorådet informerar
1. Kyrkorådets utskottsmedlemmar
Som tidigare har informerats sker kyrkorådets arbete huvudsakligen i utskotten som 
täcker hela församlingens liv (se EB 2022-3). Utskottsmedlemmarna tar emot och 
ge  nererar idéer, aktiviteter och beslutsunderlag som kyrkorådsmötena fattar be-
slut om. Församlingsmedlemmarna uppmuntras att ta kontakt med utskotten om 
de har frågor eller förslag. Församlingsmedlemmar kan också engagera sig i själva 
ut   skottsarbetet genom att låta sig adjungeras till enskilda projekt. Du kan vända dig 
till en utskottsmedlem eller till exp@sanktaeugenia.se. Så kan vi, kyrkorådet och 
församlingsmedlemmar, arbeta för S:ta Eugenias bästa.

Utskotten som redan påbörjat sitt arbete är sammansatta så här:

Vittnesbörd: Sven Hedberg (huvudutskott), Irvin Homem (huvudutskott), Sara 
Jacobsson (biutskott), Joachim Gahm (biutskott), Claire Namuliika (biutskott), 

Gemenskap: Claire Namuliika (huvudutskott), Merja Niskanen (huvudutskott), 
May Savella-Norlenius (huvudutskott), Per Höjeberg (huvudutskott), Irvin Homem 
(biutskott), Samuelle Falk (biutskott)

Caritas: Samuelle Falk (huvudutskott), Ingrid Reppen (biutskott), Merja Niskanen 
(biutskott), May Savella-Norlenius (biutskott)

Bygg: Ingrid Reppen (huvudutskott), Johan Appelberg (huvudutskott), Martin 
Jungkvist (biutskott), Pablo Valiente (biutskott), Per Höjeberg (biutskott)

Finans: Sara Jacobsson (huvudutskott), Martin Jungkvist (huvudutskott), Joachim 
Gahm (huvudutskott), David Harris (huvudutskott), Pablo Valiente (huvudutskott)

Personal: Johan Appelberg (huvudutskott), Sven Hedberg (biutskott), Pablo Valiente 
(biutskott).

Merja Niskanen företräder församlingen i stiftets pastoralråd.
Forts. på nästa sida:
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KH DOMINIK TERSTRIEP S.J.

Forts. från föreg. sida:

2. Byggprojektet
Det nya kyrkorådet fortsätter driva byggprojektet som består av två delar: (i) renove ring och 
underhåll av gatuhuset, (ii) tillbyggnad på innergården. Vid flera tillfällen har byggplanerna 
presenterats på församlingens ordinarie årsmöten. Var befinner vi oss just nu?

■  Vi har en byggrätt för en maximal volym, det s.k. samrådsförslaget, som kan nytt- 
 jas av framtida generationer.

■  Vi har tagit fram ett mindre förslag som passar till både församlingens behov och  
 ekonomi.

■ Vi undersöker hur man kan anpassa förslaget  ännu bättre till en kostnadseffektiv  
 och estetiskt tilltalande utformning.

■  Vi arbetar med en finansieringsplan som innehåller fyra element: eget kapital,  lån,  
 stiftets bidrag, externa bidragsgivare (institutioner som t.ex. Bonifatiuswerk, pri va-  
 ta donatorer).

Så snart vi har en tydlig bild av de nämnda ekonomiska elementen och tillbyggnadens 
konkreta utformning drar vi i gång en insamlingskampanj. Stiftsledningen, jesuitprovin-
sens ledning och församlingens förtroendevalda står bakom byggprojektet och gör allt  
för att det ska kunna förverkligas. Vi behöver också ditt stöd, både ideellt och ekono-
miskt. Låt oss bygga för det framtida S:ta Eugenia, kyrkan mitt i hjärtat av Stockholm!

3. Biskop Anders visiterar S:ta Eugenia 24 december 2022

Ungefär vart femte år genomför stiftsbiskopen den kanoniska visitationen  av försam-
lingen. Han granskar kyrkobokföringen, ekonomin och inte minst församlingslivet i 
dess olika delar. Vi får välkomna biskop Anders i början av december. Han kommer att 
träffa bland annat församlingens anställda medarbetare och kyrkorådet, jesuiterna och 
olika grupper. Här finns ett utdrag ur visitationsprogrammet som också kan angå dig:

Fredag 2 december 
kl 17-17.45 – biskopen hör bikt 
kl 18 – biskopen firar kvällsmässan med vuxenkonfirmation 
kl 19 – biskopen träffar ungdomarna

Lördag 3 december 
kl 10 – biskopen håller en katekes för konfirmanderna 
kl 12.15 – biskopen firar mässan med högstadiet och konfirman derna 
kl 1417.30 – biskopen håller i församlingens adventsreträtt

Söndag 4 december  
kl 11 – biskopen firar högmässan i S:ta Ragnhilds kapell 
kl 12 – biskopen träffar kapellförsamlingen 
kl 16 – biskopen träffar den eritreanska missionen 
kl 17.30 – biskopen hör bikt före engelska mässan 
kl 19.15 – biskopen träffar studenterna

Biskops
visitation
24/12 2022 
SCHEMA

•
 

Du är välkommen  
att möta bis kopen  

och visa honom  
"din" församling.
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RAPPORTER

I början av oktober fick Kyrkokören, tack vare vår fantastiske medkorist Daniele Cri mella, möjlig-
het att sjunga runt den vackra Comosjön. Här följer en kort inblick i den under bara resan vi haft.   
 Vi började med att utforska byn där vi bodde, Menaggio. Hälften av oss gjorde en "natur-
utflykt" till Breglia samt besök i Sanktuariet till den Heliga Jungfrun. Den andra hälften gick 
på "kulturutflykt" med besök i den kända Villa Carlotta. Vi var som uppslukade av Como-
sjöns rika historia och vackra landskap. På eftermiddagen sjöng vi under mässan i den loka-
la församlingen S. Stefano i Menaggio.  
 Under andra dagen besöktes den världskända byn Bellagio. Signora Lucia, en medlem 
i församlingen i Visgnola, var vår lokala guide. Turen av slutades med ett bad i Comosjön. 
Därefter gick vi till Visgnola där Don Simone, kyrkoherden, välkomnade oss till församlingen. 
Efter att ha sjungit i mässan och givit en konsert inbjöds vi till en "liten" aperitivo. Vi hade en 
underbar dag i Bellagio med den varmaste gästfrihet man kan tänka sig! 
 Vår tredje och sista dag ägnades åt staden Como. Don Nicholas välkomnade oss till 
den oerhört vackra katedralen, tillägnad Jungfru Marias Upptagning till Himlen. Det var 
fantastiskt att få sjunga i mässan och delta i den vackra liturgin. Efter vår konsert visades vi 
runt i katedralen med dess rika historia. Därefter utforskade vi Como på egen hand. Hela 
resan av slutades med pizzafest i vårt vandrarhem. 
 Trötta, men med många fina minnen i bagaget, lämnade vi Comosjön på sista dagen. 
Vi är tacksamma över vår resa och kommer bära med oss våra upplevelser när vi sjunger 
hemma i S:ta Eugenia. 

SAMUELLE FAJUTRAO FALK, körmedlem       

Kyrkokörens resa till Comosjön

Kyrkokören samlade i koret i katedralen i Como.  
Foto från gruppen.

RAPPORTER fortsätter längst ner på nästa sida.
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INFORMATION

Högtider och speciella gudstjänster

Ordinarie gudstjänst tider: Se s 2, samt mer utförligt, Veckobladet. Se även aktuell infor-
mation på församlingens webbplats och facebooksidan S:ta Eugenia katolska församling.

20/11 – söndag: Kristus Konungens dag. Kyrkoårets sista dag. Kardinal Anders Arborelius, 
biskop av Stockholm, är huvudcelebrant i 11-mässan. 
Christ the King Sunday. The last day of the liturgical year. Mass at 6 pm.

27/11 – 1:a söndagen i advent. Mässor kl 8, 9.30, 11. 
First Sunday of Advent. Mass at 6 pm.

24/12 – fredagsöndag: Biskopsvisitation i S:ta Eugenia församling (se även s 6.)   

3/12 – lördag: Församlingens adventsretätt kl 1417.30. Kardinal Anders Arborelius. 
Avslutas med Första vespern för Andra söndagen i advent (se även s 6).
 
8/12 – torsdag: Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet, högtid. Mässa kl 12, 
hög mässa 18.

11/12 – 3:e söndagen i advent. Insam ling av mat och hygienartiklar till be hövande i 
alla dagens mässor. 
Third Sunday of Advent. Mass at 6 pm. Collection of food and toilet requisites for the poor.
 
13/12 – tisdag: Luciadagen, Luciakonsert med Luciatåg. Ungdoms- och Barnkörerna. Kl 18.45. 

21/12 – onsdag: S:t Petrus Canisius SJ. Mässor kl 12, 18. 
 

 

3/1 – tisdag: Jesu Heliga namn - Jesu Sällskaps titularfest. Mässor kl 7.30, 12,  högmässa 18.

18/1 – onsdag: Böneveckan för kristen enhet börjar. 

1/2 – onsdag: S:t Blasius. Blasiusvälsignelsen delas ut vid mässorna kl 12, 18. 

22/2 – Askonsdag. Mässor med askliturgi kl 7.30, 12, 18. 
 
25/2 – lördag: Församlingsreträtt i fastan. Kl 14-17.30.

Jul i S:ta Eugenia , se s 13

Höstens kollekter
Eugeniadagen 18/9: 35 213 kr till fredsarbete i  Filip pi nerna
De kristna i det Heliga landet 25/9: 34 331 kr
Världsmissionsdagen 23/10 : 16 456 kr* till Katolska kyrkans missionsländer
*Endast swishbetalningar var vid pressläggningen räknade, p.g.a. nytt avtal. 

Forts. RAPPORTER från föreg. sida:
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Julmässa för S:ta Eugenias seniorer
 Torsdag 29/12 kl 12 i S:ta Eugenia kyrka

Efter mässan äter vi lunch i Stora salen där vi också sjunger julsånger.  
Anmälan senast 15/12 till pastorsexpeditionen (08-505 780 00)  
eller till ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se  
Kostnad för lunchen: 120 kr. Meddela om särskild kost önskas.  
Hemresan kan beställas till kl. 15.10. 

Varmt välkommen!

Du som under jultiden ...  
... inte kan komma till kyrkan men 
önskar ta emot kom munionen hem
ma, ring till Ingegerd Lennarts son  
(08505 780 09).  
Även om du bara önskar ett besök – 
ring gärna!

Öppet hus på julafton för alla!  

Julmåltid   •    gemenskap   

Vi avslutar i god tid före julmässan.  
Vill du hjälpa till med förberedelserna?  

Kontakta pastorsexpeditionen 

 

Särskilt uppskattat: 
konserver med färdiga 

rät ter, ris, matolja, 
pulverkaffe, tvål. 

Församlingen har, på uppdrag av Caritas-
utskottet (S:ta Eugenia), initierat ett arbete med 
att hjälpa behövande och utsatta i dessa svåra 
ti der. För att kunna genomföra arbetet kommer 
vi behöva hjälp av volontärer som kan delta på 
mötesträffarna (dag-och kvällstid). 

Uppstartsmöte: 19/11 efter 18-mässan i Biblio-
teket 
Kontakt: alfonso.aparicio@sanktaeugenia.se 
08 505 780 04



10

Bikt  i  advent        
 

Dag   Tid Präst 
Måndag 5/12 1718 D. Terstriep   
Tisdag 6/12 1718 K. Dietz 
Onsdag 7/12 1718 M. Schink  
Torsdag 8/12 1718 K. Dietz  
Fredag 9/12 1718 D. Terstriep, S. Dartmann  
3:e söndagen i advent  11/12 30 minuter före mässorna kl 9.30, 11, 18
Måndag 12/12 1718 M. Schink  
Tisdag 13/12 1718 T. Idergard
Onsdag 14/12 1718 T. Idergard 
Torsdag 15/12 1718 S. Dartmann  
Fredag 16/12 1718 D. Terstriep, S. Dartmann  
4:e söndagen i advent 18/12 9-10.30 T. Idergard 
  10.30-11 S. Dartmann, K. Dietz
  12.15-13 D. Terstriep, T. Idergard            
  17-18 K. Dietz, D. Terstriep  
Måndag 19/12 1718 D. Terstriep   
Tisdag 20/12 1111.45 T. Idergard  
  1718 K. Dietz
Onsdag 21/12 1718 M. Schink 
Torsdag 22/12 1718 K. Dietz 
Fredag 23/12 1111.45 J. Nies
  1718 D. Terstriep, S. Dartmann 
Lördag, Julafton 24/12 10.30-11 D. Terstriep 
   11.45-12.30 S. Dartmann 
  20.30-21.30 J. Nies 
  23-23.45 T. Idergard 

Mässa i S:t Josefs kapell på Katolska kyrkogården kl 15: 
Mass at the Catholic Cemetery at 3 pm:   
Måndag 28/11, onsdag 28/12, fredag 27/1, tisdag 28/2, tisdag 28/3, fredag 28/4, mån
dag 29/5, onsdag 28/6.  
Norra begravningsplatsen, Haga, grind 6. Buss 515 till Linvävartorpet eller gångav
stånd från Karolinska sjukhuset. 
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Försäljning av  
handarbeten & lotter 
• 20/11 – Kristus Konungens dag  
Före och efter mässorna kl 9.30, 11, 18  
• 27/11 – Första söndagen i advent  
Före och efter mässorna kl 8, 9.30, 11 
• 4/12 – Andra söndagen i advent  
Före och efter mässorna kl 9.30, 11 
Behållningen går till julkollekten* 
Varmt välkomna!              * Se artikel ovan

Julkollekten   
Stöd flickor i Af gha nistan så att de kan gå i skolan! 

 

Vår församling stöder utsatta  
män     niskor runt om i världen. 
I år vill vi bidra till att flickor i 
Afghanistan kan fortsätta gå i 
skolan. Det gör vi genom Julkol-
lekten 2022 som går till Jesui-
ternas ut bildningsprogram JWL 
(Jesuit Worldwide Learning) 
för stöd till lokala skolor i olika 
delar av landet.   
 Regeringen i Afghanistan har 
sedan ett år till baka stängt statliga 
skolor för högre utbildning för 
flickor och de flesta sko lor över 
årskurs 6 är stängda för dem. En-
ligt FN saknar nu så många som 
850 000 kvinnliga elever möjlighet att fortsätta si na stu dier och skaffa sig högre utbildning.  
 Men enskilda organisationer kan fortsatt driva privata skolor. Jesuiternas utbildningspro-
gram lämnar idag stöd till 10 lokala skolor som startats av tidigare elever från JWL Afghanis-
tan. Av de 2 800 eleverna i de avlägsna provinserna Daikundi och Ghor är 64 procent flickor 
som på så sätt kan fortsätta sina studier. En möjlighet för dem är att senare söka till några av 
JWLs digitala utbildningsprogram som drivs från flera universitet i landet.  
 Vår församlings bidrag är ett symboliskt viktigt stöd som visar att vi inte förtränger be-
hov hos utsatta grupper i andra delar av världen. 
 Juldagarnas insamling till flickor i Afghanistan sker genom att vi lämnar kontanter i jul-
dagarnas kollekthåvar eller skickar ett bidrag till Katastrofkontot via Swish 123 105 1507 
eller Katastrofkontots PlusGiro konto nr 479 16671. 

För Eugeniförsamlingens Katastrof- och utvecklingskonto,  
PER FRÖBERG

Solrosorna Solrosorna 
i S:ta Eugeniai S:ta Eugenia

Elever i en skola i staden Bandhar i norra Afghanistan som drivs med stöd 
från Jesuiternas skolprogram (JWL). 
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Musik

Körsång i S:ta Eugenia                                                               ♪ ♪ ♪   
Är du intresserad av att sjunga i någon av våra blandade körer? 

Barnkören eller Ungdomskören – kontakta kyrkomusiker Anne Maj Samuelsson
Kyrkokören eller Vokalensemblen – kontakta kyrkomusiker Ulf  Samuelsson

Är du intresserad av att sjunga i den Gregorianska scholan?  – kontakta kyrko
musiker Helena Mann Sundström. För mer info, se annons ovan.

Telefonnummer och mailadresser till samliga finns på tidningens baksida. 

Konsertkalendarium – kör- och orgelmusik
4/12 ♪ Söndag: Konsert nr IV i serien César Francks orgelverk. Ulf Samuelsson. Kl 12.45. 

13/12 ♪ Tisdag, Luciadagen:  Luciakonsert med Luciatåg. Barn- och Ungdomskörerna. Kl 18.45. 
 
26/12 ♪ Måndag, Annandag Jul: Traditionsenlig Julkonsert. Ungdomskören, Vokalen-
semblen, Kyrkokören.  Kl 17. Obs! Kom i tid, kyrkan brukar bli fullsatt. 

 

S:ta Eugenia gregorianska schola söker nya sångare!
Vi är en damensemble som sjunger kyrkans äldsta musik, den gregorianska. Vi arbetar 
utifrån Graduale triplex, där också den äldsta notskriften, neumerna, finns. Till sommaren 
planerar vi en resa till Tyskland. Är du intresserad? Kontakta: Helena Mann Sundström, 
kyrkomusiker (kontaktuppgifter, se tidningens baksida) 

S:ta Eugenia gregorianska schola 
under inspelning för SVT.  
Foto: Johannes Söderberg, SVT
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h Jul i S:ta Eugenia h
Julafton – lördag 24/12 
11 Julandakt för barn 
22 Julnattens mässa  
24 Mass at Midnight

Juldagen – söndag 25/12 
Vår Herres Jesu Kristi födelse 
8 Julottans mässa 
9.30 Mässa för stora och små 
11 Juldagens högmässa  
18 Christmas Mass

Annandag jul – måndag 26/12  
S:t Stefanus, den förste martyren 
8 Mässa 
11 Högmässa 
17 Julkonsert med körerna  

S:t Johannes – tisdag 27/12 
Apostel och evangelist 
7.30 Mässa 
12 Mässa 
18 Mässa

De heliga oskyldiga barnen i Bet
lehem – onsdag 28/12 
Martyrer 
12 Mässa 
18 Mässa

Femte i juloktaven – torsdag 29/12 
12 Mässa  
18 Mässa

Den heliga familjen – fredag 30/12 
7.30 Mässa 
12 Mässa 
18 Mässa

Nyårsafton – lördag 31/12 
9.30 Mässa  
16 Mässa vid årets slut  
 
Nyårsdagen – söndag 1/1 
Guds heliga moder Marias högtid 
8 Mässa 
9.30 Mässa för stora och små 
11 Högmässa 
18 Mass

Jesu Heliga namn – tisdag 3/1  
Jesu Sällskaps titularfest  
7.30 Mässa 
12 Mässa 
18 Högmässa

Trettondedag jul – fredag 6/1 
Epifania 
8 Mässa 
11 Högmässa för stora och små 
 Barnens julfest efter mässan! 
18 Mass

Herrens dop – söndag 8/1 
8 Mässa 
9.30 Mässa för stora och små 
11 Högmässa     
18 Mass 

Kyndelsmässodagen – söndag 5/2 
Herrens frambärande i templet 
8 Mässa 
9.30 Mässa för stora och små 
11 Högmässa 
18 Mass
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Trosundervisningen för barn och ung domar riktar sig framför allt till medlemmar och 
vänner i S:ta Eugenia församling. För att skapa lugn och kontinuitet i grupperna tar vi bara 
emot nya barn och ungdomar till registreringsdagen. Därefter är grupperna slutna och man 
får vänta till nästa år. 

Första heliga kommunion. Undervisningen börjar i klass 2. Första heliga kom  muni on sker 
i slu tet av klass 3. Därefter fortsätter trosun dervis ningen i klass 4-9.  
 
Högstadiet. Undervisningen riktar sig till klass 7-9, till ungdomar födda år 2007-2009. 

Konfirmationens sakrament. Förberedelsen sträcker sig över två läsår, när eleverna går i klass 8 
och 9. För att börja i klass 9 mås te man alltså ha genomgått undervisningen i klass 8 föregående år, 
i S:ta Eugenia eller annan församling. Om inte hänvisas eleven först till klass 8. Konfirmationen äger 
rum i slutet av klass 9. 

Klockslagen som står i schemat nedan för de olika grupperna gäller hela läsåret. Mässan är en 
obligatorisk del av undervisningen. Paus med varmkorv och dricka efter ungefär halva tiden.  

Trosundervisning - för barn och ungdomar  

KLASS 2  
kl 10-13

KLASS 3 
kl 10-13

KLASS 4-6 
 kl 12-15

KLASS 7 
kl 10-13 

KLASS 8 
kl 10-13

KLASS 9 
kl 10-13

26/11 26/11 26/11 3/12 3/12 3/12

10/12 10/12 10/12 17/12 17/12 17/12

2023: 21/1 2023: 21/1 2023: 21/1 2023: 14/1 2023: 14/1 2023: 14/1

4/2 4/2 4/2 28/1 28/1 28/1

18/2 18/2 18/2 11/2 11/2 11/2
25/21/3 läger  
(obligatoriskt) 18/3 18/3 18/3

1/4 1/4 1/4 11/3 11/3 11/3

29/4 29/4 29/4 25/3 25/3 25/3

13/5 13/5 lördag 
kl 11 
Första kommu
nion gr 1  
Förberedelsedag: 
12/5 kl 915

22/4 22/4 22/4

6/5 6/5 6/5

18/5 torsdag 
Kristi himmelsf. 
kl 11  
Första kommu
nion gr 2  
Förberedelsedag: 
17/5 kl 915

3/6 Avslutn. 3/6 Avslutn. 3/6 Avslutn.

9/6 Övning i kyrkan
kl 1921 (obligatoriskt)

27/5 Avslutn. 27/5 Avslutn. 27/5 Avslutn. 10/6 Konfirmation 
kl 11
Samling konfirmander 
kl 10

Ansvariga för undervisningen, se längst ner på nästa sida: 
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Ansvariga för  Klass 26: D. Ronny Elia • ronny.elia@sanktaeugenia.se 

under   Klass 7: Clara Silfverswärd  Dahlgren • clara.silfverswarddahlgren@gmail.com 

visningen: Klass 8: Martin Jungkvist & Beatrice Kühn Jungkvist •  

   beatrice.kuhn.jungkvist@gmail.com   

   Konfirmander 9: P. Thomas Idergard S.J. • thomas.idergard@sanktaeugenia.se

MINISTRANTLÄGER 

PÅ MARIELUND  
måndagtorsdag 25/1 2023

Anmälan via google form: Länk fås när 
man mailar mininstrant@sanktaeugenia.se   
eller smsar  073-721 84 72. Det går också bra 
att ställa frågor till kontaktuppgifterna ovan.  
 
Sista anmälningsdag: 18/12 2022. 
Kostnad: 350 kr per person, syskon 600 
kr tillsammans. 

Välkommen med din anmälan!
MINISTRANTLEDARNA 

BARNENS JULFEST

 
 
Fredag 6/1 • Epifania • Trettondedag jul 

Högmässa för stora och små kl 11
Julfest på kyrktorget
Kom gärna utklädd till någon av de tre 
vise männen – Kaspar, Melchior, Baltha-
sar! 

SOMMARKOLLO  
 
på Marielund 2023! 
 
Den 1422 juli är det äntli-
gen dags för sommarkollo 
igen! Massor av lek, bad, 
roliga temadagar och så 
mycket mer! På kollo har vi 
alltid det kul tillsammans! 
 
Åldersgräns: 8-13 år (barn 
födda mellan 2010-2015)

Hjälpledare: endast ungdomar födda 2008.  
 
Anmälan: öppnar 1/1 2023 och sker via länk till studieförbundet Bilda som kom-
mer finnas på församlingens webblats där också information ska finnas.  
Detta år kommer vi prioritera de barn som aldrig fått chansen att komma på 
sommarkollo tidigare. Mer information om hur vi planerar att göra detta, och 
även om kostnad, kommer på anmälningslänken 1/1-2023.
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Marriage preparation  
for couples planning to marry in the  

Catholic Church
2 hours livestream about marriage prepara
tion with Jesuit father Klaus Dietz, the couple 
Ann and David Darby and Ulrika Erlandsson.  
https://kpn.se/resurser/we-re-getting-married

 Katolska pedagogiska nämnden  
Stockholms stift 
The Catholic Diocese  
of Stockholm

g Äktenskapskurs   g 
 

Lördag 11 mars kl 13.30-18 
Övre salen  

pater Stefan Dartmann S.J. 
diakon Ronny Elia

Anmälan till Pastorsexpeditionen 
ggg 

(max tio par)  

Dop • Äktenskap 

Barndop i församlingen äger rum i en gemensam dopguds-
tjänst där flera barn döps vid samma tillfälle (se datumen nedan). 
För att anmäla ett barn till dop kontaktas pastors expeditionen, 
senast tre veckor före aktuellt dopdatum. 

Dopförberedelse. Den präst eller diakon som ska döpa barnen 
som anmälts till en viss dopgudstjänst kontaktar familjerna i god 
tid före dopet. Alla familjerna samlas sedan till gemensam dop -
förberedelse (ev. via länk). 
Gemensamma dopgudstjänster på svenska:    
Lördagar kl 14 följande datum 2023: 7/1 • 28/1 • 11/3 • 
1/4 • 8/4 (påsk  vaka) • 13/5 • 3/6 • 17/6 

All baptisms of small children in the parish will take place in communal baptismal 
liturgies (see the dates below). Please register with the Parish Office for a baptismal service.   
Baptism Preparation. The priest or deacon who will baptize the children registered 
for a particular baptism service will contact the families well in advance of the baptism. 
All the families then gather for a joint baptism preparation (possibly via link).
Communal Baptismal Liturgies in English: 
Saturdays at 2 pm the following dates 2023: 18/2 • 22/4

Äktenskapsförberedelse.  
Kontakta en präst eller diakon minst tre 
må   na der före bröllopet. Anmäl er sedan till 
församlingens äktenskapskurs (se nedan). 
Se även KPN livestream (eng) nedan t.h.  

DOP  /  BAPTISM

Marriage Preparation. Please contact 
a priest or a deacon at least three months 
before the wedding date. After that, please 
attend a 2 hours livestream (see below).  

ÄKTENSKAP  /  MARRIAGE

Vill du döpas som vuxen? Eller är du döpt i annat trossamfund och vill bli 
katolik? Kontakta diakon Anders Wickström, ansvarig för under vis ningen av vuxna som vill 
döpas el  ler upptas i Kyrkans fulla gemenskap (konvertera). Telefon och mailadress finns på 
tidningens baksida.
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Ur våra kyrkböcker

Aleksander GUALA 
Thea LÖF SIMONSON 
Johanna LÖF SIMONSON 
Nadja LÖF SIMONSON  
Theodore Paul KHAPKO 
Atek NOKRACH 
Kwaro NOKRACH 
Liam NERI 
Lucas NERI 
Aaron TADESSE 
Celine CLEMENTE  
Naomi GERGI 
Chloé GERGI 
Dominic VELARDE-ALVAREZ 
Sofia GIL WILSON 
Laura GIL WILSON 
Noël DAGNEW BERGMAN 
Hosea GHEBREMICAEL

Solhem GHIRMAY  
Leo PONTÉN 
Edith WEDEBRAND 
James DOMELID 
Mila MEGMAR FRANGOULIS 
August ZELIZI 
Elsy UWIMANA 
Nathan UWIMANA 
Mabell YOUSIF 
Elise BAZA 
Angelica ODISH 
Oleksandr MARCINKIEWICZ 
Mark BABIY 
Lucy FSAHA 
Emilio SHAOL 
Anna BANDURA 
Ostap ROPAR 
Lilis TOUMA 
Leya KARAM

Genom dopets sakrament har i Kyrkans gemenskap upptagits:

Herre, gör dem genom dopet till dina trogna lärjungar!

Våra avlidna:

Rainer SCHÜTT, 78  
Gudrun PALMBORG, 89  
Charlotta ODENBERG NIELSEN, 67 
Tedros YACCOB, 78 
Hans SELLDÉN, 73 
Dominika MARINKO, 100  

Sara SALINAS, 97 
Lilliane BEVERLO, 99 
Boguslaw TYLEK, 64 
Tesfay NAEL, 30 
Noah JOSUF, 30 
Neema SIBY, 54  
Nello MINATO, 75

Herre, låt ditt eviga ljus lysa över dem!

Genom äktenskapets sakrament har förenats:

Herre, låt dem återspegla din kärlek till människorna!

Mirna ISSA & Gabriel ABOU KHALIL 
Charmaine MARTINEZ ALOJEPAN & Oscar NORIN  

Madicken MARSH & Mario TOUMA

I Kyrkans fulla gemenskap har upptagits: 

Tomas LINDBOM
Herre, ledsaga honom allt djupare in i Kyrkans gemenskap!
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S:ta Ragnhilds kapellförsamling Bromma

Kära medlemmar i S:ta Ragnhilds ka pell församling! Vi närmar oss kyrkoår-
ets slut och jultidens början. Därför kan det vara bra att få några upplysningar 
om den närmaste tiden i vårt kapell i Blackeberg/Bromma. Vi firar som vanligt 
mässa dagligen kl 11.00. På söndagar med barnundervisning firas även en 
familjemässa kl 09.30. I denna mässa kan naturligtvis även andra än föräldrar 
och barn delta. Beträffande jultidens mässor kommer dessa också att finnas 
på ett enkelt informationsblad som läggs ut i kapellet och som kan tas med 
hem. Avslutningsvis vill jag önska er en välsignad advents- och jultid. 
RAINER CARLS S.J.

 
Mässfirande, Eukaristisk tillbedjan, Bikt - se s 2.   
 
Kyrkkaffe - i Allmänningen efter söndagsmässorna.  

Undervisning för barn från 8 år -  Höstens sista datum: 27/11, 11/12.  
Vårterminen 2023: 15/1, 29/1, 12/2, 12/3, 26/3, 23/4, 7/5, 21/5. För mer information och 
nyanmälan, maila Elisabet Degen: elisabet.degen@telia.com 

Studiecirkel - Filosofisk-teologiska samtal. Öppen samtalscirkel, måndagar udda veckor: 
21/11, 5/12, 19/12, 2023: 16/1, 30/1, 13/2 och 27/2. Allmänningen kl 18.30. Föreslå gärna 
några frågor vi kan ta upp genom att skicka ett mail till pater.carls@gmail.com.

Handarbetsgruppen - träffas på tisdagar kl 9.30-11.30 i Allmänningen. Kontaktpersoner: 
Birgitta Magnusson och Elisabet Degen.

Josephinahemmets vänner - På Josephinahemmets äldreboende finns behov av volontärer 
för trädgårdsarbete, kaffeservering, högläsning mm. Mer information hittar du på  
www.josephinahemmet.se. Kontakta också gärna Elisabet Degen (se mailadress ovan). 

S:ta Ragnhilds kapell – Josephinahemmet  
Drachmannsgatan 2 • 168 49 Bromma • 0837 29 45 • Tbana: Islandstorget • Pater Rainer Carls S.J.: 076181 88 13  

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

(under Kapellförsamlingar/S:ta Ragnhild) 

 
ADVENT OCH JUL I S:TA RAGNHILDS KAPELL 

2:a söndagen i advent – 4/12: Högmässa kl 11 med biskop Anders Arborelius som visite- 
 rar vårt distrikt. 

Julafton – lördag 24/12:  Vigiliemässa kl 16, Julnattsmässa kl 22

Juldagen – söndag 25/12:  Högmässa kl 11

Nyårsafton – lördag 31/12:  Mässa vid årets slut med eukaristisk tillbedjan, kl 18 (ingen   
 mässa kl 11)

Nyårsdagen – söndag 1/1: Högmässa kl 11   

Trettondedag jul, Epifania - fredag 6/1: Högmässa kl 11
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ADVENTS-BASARADVENTS-BASAR
Lördag 26 november • kl 11.00-15.00   &   Söndag 27 november • kl 11.00-13.00 

 
i Allmänningen på Josephinahemmet

 
Drachmannsgatan 2 – Tbana: Islandstorget/Blackeberg

(ingång från baksidan av huset – följ skyltarna!) 
 

 
FÖRSÄLJNING - LOTTERI (lapptäcke, rya etc) - KAFFESERVERING

Det går att betala kontant eller med Swish. 
(Kaffebröd till serveringen emottages tacksamt.)

Basarens behållning delas mellan församlingens JULKOLLEKT och 
JOSEPHINAHEMMETS VÄNNER *

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!
*Josephinahemmets Vänner är en ideell förening, vars syfte är att stödja Josephinahemmets 

verksamhet och skapa trivsel för de boende. Mer information, se Josephinahemmets hemsida.

 Tideböner i S:ta Eugenia
 
Vesper: Onsdagar kl 17.30 (inställt 
vid konsert på onsdagar, p.g.a. repeti-
tioner).  
Lördag 3 december kl 17  Första 
vespern för Andra söndagen i advent. 
Avslutar församlingens adventsreträtt 
(se s 6).  

Completorium: Första fredagen i 
månaden kl 20.40. Avslutar eukaristisk 
tillbedjan kl 8-21. 
Vissa måndagar kl 20.40 (se Vecko-
bladet)  

 
Även vid andra tillfällen kan tideböner före-
komma. Se aktuellt Veckoblad samt webbplat-
sen.  

KATOLSK 
BOKHANDEL 
STOCKHOLM 

Vi har allt du behöver! 
Du hittar bland annat: 
- Teologisk och andlig litteratur på både svenska och engelska 
- Barnböcker 
- Ikoner och vykort 
- Rosenkransar och rökelse 
- och flera andra saker 

BESÖK VÅR HEMSIDA FÖR MER INFORMATION: 
KATOLSKBOKHANDEL.COM

Du hittar oss på: 
Kungsträdgårdsgatan 12, 
111 47 Stockholm 

Öppettider: 

Vardagar: 11.00 - 18.00 
Lördagar: 12.00 - 14.00 
Söndagar: 12.15 - 13.00

VÅRA NYHETER:

Du hittar oss också på: 

www.katolskbokhandel.com 

Öppettider: 

Vardagar: 11.00 - 18.00 
Lördagar: 12.00 - 14.00 
Söndagar: 12.15 - 13.00

VÅRA NYHETER:
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Etio-Eritreanska missionen
ንበዓለ--ልደት  ንቀረብ፣  ልደት  አብ  ሕይወተይን፣  ሕይወት  ሥድራይን    

  
 

1ይ ክፍሊ መንፈስ  ልደት      ንባብ= ዮሓ.1፣1-18 
ክቡራንን ፍቁራን ምእመናን፣ ደጊም ጉዕዞና ናብ ልደት ገጽና እዩ። ዝፍጸም ብዙሕ አሎና። ብእዋኑ ንዳሎ። በሉ ነስተንትን። 
ዜማ=“ሃሌ፣ ሃሌ፣ ሃሌ ሉያ፣ ሃሌ ሃሌ ሉያ። አዓትብ ወእትነሣእ፣ በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ሠለስተ አካላት ነሢእየ እትመረጎዝ፣ እመኒ 
ሖርኩ ውስተ ጽልመት፣ እግዚኣብሔር ያበርህ ሊተ፣ በእግዚኣብሔር ተወከልኩ።(ጸሎተ-ሰዓታት) ትርጉም= ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን  
ንሠለስተ አካላት ተመርኵሰ እትንሥእ። ናብ ጸልማት እንተኸድኩ፣ እግዚኣብሔር ዘብርሃለይ ብምዃኑ፣ አብኡ ተጸጋዕኩ።” ማለት እዩ። 

  
ልደት  መድኃኒና  ኢየሱስ  ክርስቶስ፣- 

ኢየሱስ አብ ክልተ ቦታ እዩ ተወሊዱ። ፈለማ አብ ሰብ (አብ እግዝእትነ-ድንግል ማርያም)፤ 2ይ ከኣ አብ ቦታ (ቤተልሔም)። ሕጂ ኸ መን እዩ 
ዝውለድ? 3ይ ከኣ፣ አብ ሕይወት ነፍስ-ወከፍና ከኣ፣ ክውለድ ይብህግ አሎ። 
ልደት ዝሓቶ ጠለብ= ምድላው ንመንነትና ምምዕራይ (ኢሳ.40፣1-8) ጾም (ምኽልካል፣ ምቁጽጻር)፣ ብተባዕ ውሳኔን ብምሥጢረ ንስሓ አቢሉ 
ማዕተብ ዝኣሰረ ለውጢ ሕይወት። ኢየሱስ “እቲ ሰብነቱ ዝተሓጽበ ኩለንተናኡ ንጹሕ እዩ’ሞ ብዘይካ አእጋሩ ምሕጻብ አየድልዮን እዩ። ንስኻትኩም 
ከኣ ንጹሓት ኢኹም የግዳስ ኩልኻትኩም አይኮንኩምን።”(ዮሓ.13፣10)   
ንልደት ዘየደስቱ ፍጻሜታት ናይ ግዜና አለዉ። ግለ ንምጥቃስ፣ ጽልኢ፣ ቅትለት ሕጻናት፣ መሸጣ ሰብ፣ ዘምባዕባዕ ናይ እምነት፣ ጥንቁልና፣ ጸልማት 
ደቂ ብርሃን ክነስና (1ተሰሎ.5፣4-8) ጸልማት ወሪሱና ምርካቡ…፤ ክፉእ ልምድታት ሓጢኣት፣ አብዚ ግን፣ ካብ ሓጢኣት ንላዕሊ፣ ልምዲ ኃጢኣት እዩ 
እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ምፍላጥ የልድየና።  
ዓይነት ምቅርራብ፣ እቲ ፈታኒ ተመን ንብዙሓት አሕዋትን አሓትን የስሕትን የጋግን ብምህላዉ፣ ብመንፈስ ንሥሓን ዕርቅን ብተባ ውሳኔን ቁርጺ 
ፍቓድን ጌርና ምቅላሱ የድልየና። ዕድል ዘይምሃቡ። በዓለ ልደት ንታሕጓስን ምስጋናን ዝዕድመና በዓል እዩ። 
ልደት ማለት፣- ናብ ህላዌን ምንባርን ምእታው፣ ምስቶም ሕይወት ዘለዎም ምሕዋስ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ከም ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ፣ ከም 
ክርስቲያን መጠን ምስ ሕይወት ዘለዎም-ምስቶም ብሓቂ ብንሥሓ ሓሊፎም  ሱታፌ ሥጋኡን ደሙን ዝሳተፉ ምሕዋስ ማለት እዩ። ልደት ምልኣት 
ተስፋና እዩ። “ተፈጸመ ተስፋ አበው በማርያም ድንግል።…” ልደት እቲ ዝዓበየ ናይ ስግደትን ናይ መኣድን ዕድመ እዩ። ልደት አብ ውሱን ዕለት 
ዘይኮነ፣ አብ አንጻር ሓጢኣት ውሳኔ ዝገበረ ሰብ እያ ትበዓል። ዕለት ናይ ዝቖጸርካ አይኮነን። እታ ዕለት’ቲአ ብሓባር ንሓብረላ፣ ዕለተ-ልደት እግዚእነ 
ንዝክረላ ክኾነልና ይኽእል፣ ካባኡ ተረፈ ግን፣ እቲ ቁም ነገሩ አብ ለውጢ ሕይወት/ምንሣሕ እዩ። “ቋንቋናን አተናናን ሕይወትን ክሕደሱ አለዎም።” 
(ሲኖዶስ ጳጳሳት ሮማ ጥቅ.2014 ፈረ.) ናብ እንዳ መርዓ ከመይ ዝበለ ክዳን ተኸዲንና ዲና ምስ ሰብ ንሕወስ? እንታይ ምድላዋት ንገብር? ናብ 
ኢየሱስ ከ? አካይዳናን አዘራርባናን፣ ክፉእ ልምዲ ኃጢኣትን፣ ልብን መንፈስን ኩሉ ክልወጥ ግዲ እዩ።(ኤፈ.4፣23) ሥድራ-ቤት ንክትስበኽ መሰል 
አለዋ። ንሳ‘ውን ሰባኺት ወንጌል እያ፣ 
ሥድራ-ቤታዊ መንፈስ= እታ ሥድራ ኩላ ክትሕጎስ መሰል አለዋ። ምትሕግጋዝ (ሰብኣይ ንሰበይቱ፣ ሰበይቲ ንሰብኣያ ክልቲኦም ንደቆም። ንባዕልና 
ክንስበኽን ንካልኦት ክንሰብኽን (ብርሃንን ታሕጓስን ክነመሓላልፍን) ግድነት አሎና። ሓደ ካብቲ ብዙሕ እኳ ደኣ ዝበለጸ መቀራረቢ ልደት፣ እነሆ። 
ሆሴዕ 6፣6  ሉቃ.15፣32-ፍ, ቆላ.3፣12-ፍ ኤፈ.4፣23 አንብብ። 
 

2ይ ክፋል=ምሕረትን  ምሃብን  ምቕባልን      ንባብ==ማቴ.18፣21-ፍ 
ንብጾትና ዕንቅፋት ከይንኸውን ዓቢይ ጥንቃቐ የድልየና። እቲ እግዚኣብሔር ቀዳማይ ነገር ዝእዝዘና ፍቕሪ እዩ፣፣ ነንሕድሕድኩም ክትፋቐሩ 
እእዝዘኩም አለኹ። “ትእዛዙ ከምቲ ንሱ ዝኣዘዘና ጌርና ብስም ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንኣምንን ነንሕድሕድና’ውን ክንፋቐርን እዩ።” (1ዮሓ.3፣23) 
ዕዳ= “ካብ ነንሕድሕድኩም ምፍቓር ካልእ ዕዳ አይሃሉኹም።”ሮማ.13፣፣8 
“ተፍቅሩኒ እንተኮይንኩምሲ፣ ትእዛዛተይ ክትሕልዉ ኢኹም። እቲ ዘየፍቅረኒ ግን ንትእዛዛተይ አይሕሉን እዩ፣”(ዮሓ.14፣24) ፍቕሪ አምላኽ ትእዛዝ 
ጥራይ ዘይኮነስ፣ አርኣያ’ውን እዩ። እቲ ዝዓበየ ምልክት ፍቕሪ መስቀል እዩ። “ገብረ ሰላመ በመስቀሉ። ማለት ብመስቀሉ ሰላም ገበረ” (ኤፈ.2፣16) 
እስኪ ምሳኻ ብጽልኢ ዝነብሩ ክንደይ ዝኾኑ ሰባት አለዉ? ብሕልናኻ አሕልፎም? ኩልና’ኮ፣ ደቂ ምሕረተኣብን (እግዚኣብሔር)፣ ደቂ ምሕረትን 
(እግዝእትነ-ማርያም) ኢና። ናይ አብነታውያን አቦናን አደናን ምስሊ ኢና ክንሕዝ አሰር ክንሕዝ ዝግበኣና። 
 
በዳህቲ  ሕቶታት፣- ንኢየሱስ ብሓቂ ንኣምኖ ዶ? ንጸልማት ዶ ንፈቱ ወይስ ንብርሃን? ንመንግሥተ-ሰማይ ዶ ንፈቱ ወይ ብኣንጻሩ። 1ዮሓ.1፣9-11, 
1ዮሓ.3፣14-16 , ቅ.ሓ.ጳው. ‘ምስቶም ዘይኣምኑ አይትቆረኑ’  
“ምስቶም ዘይኣምኑ አይትቆረኑ፣ ጽድቅን ኃጢኣትን አበይ ይራኸቡ፣ ወይ ከኣ ብርሃን ምስ ጸልማት እንታይ ኅብረት አለዎ። ክርስቶስ ምስ 
ዲያብሎስ፣ አማኒ ምስ ዘያኣምኒ፣ መቕደስ አምላኽ ምስ ጣዖታት እንታይ ስምምዕ አለዎ?.....” (2ቆሮ.6፣14-ፍ) ይብለና። ምስለ ጻድቅ ትጸድቅ…. 
ጸጸርን እኽልን ሓዊሳ ተጥሕን ሰበይቲ የላን። ተሓዋዊስካ ንመንግሥተ-ሰማይ አይእቶን፣ ኢየሱስ ከም ጋሻናን ከም ቅ.መኣድን (መኣዲ ቅ.ቁርባን) 
ምስ ኃጢኣትካ ንኢየሱስ አይቕበልን እዩ፣፣  
ዕድል  ንዘተ== ካብዚ ዝተባህለ እንታይ ተረዲኡካ? እንታይ ከ መሲጡካ፣ እንታይ ከም እትውስን ጌሩካ፣ እንታይ ንኃጢኣት ከም እትጸልእ ጌሩካ? 
ከም ትማሊ ዲኻ ኮይንካ ክትተርፍ ትደሊ ዘሎኻ? ነየናይ ዕላማ? 
ካብ ትናዘዝ ከ ክንደይ ኮይኑካ? ብውሽጥኻ ተሰላስሎን፣ ብተግባር ትምልሶን ሕቶ እዩ? በሊ መጠን ዝደንጎኻሉ ከቢድ ስግኣት አሎኪ። መጠን-ቲ አብ 
ንሥሓ ዝተመላለስካሉ ከኣ፣ ውሕሰነት ናይ ዘለዓለማዊ ሕይወት ትውንን አሎኻ ማለት እዩ። ምሥጢረ-ንሥሓ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰርዖ ናይ ዳግማይ 
ሕይወት ቅዱስ ምሥጢር እዩ። ቀዳመይቲ ናይ ፍቕሩ መግለጺኻ፣ ንሥሓኻ እያ።  
ውሳኔ== ካብዛ ዝሰማዕክያ ቃል አምላኽ ነቒልካ፣ ሕጂ ሕጂ እንታይ  ትውስን? 

  
መንፈሳዊ  ትሕዝቶ  ዘለዎም  መሃርቲ  ዝኾኑ  ምስልታት  ሃገርና  

መንፈሳዊ  ትሕዝቶ  ዘለዎም  መሃርቲ  ዝኾኑ  ምስልታት  ሃገርና  
1. ካብ ዘረባ ዝበላሾ፣ ዘርኢ ይበላሾ፣፣ 
2. ክልተ ሳዕ በላዕካ ተፋእካ፣ ክልተ ሳዕ ተዛረብካ ከፋእካ፣፣ 
3. ዘይበኣሱ መላእኽቲ፣ ዘይዕረቑ አጋግንንቲ፣፣ 
4. ዘይረስሕ የልቦን ዘይሕጸብ እምበር፣ ዘይሓጥእ የልቦን ዘይንሳሕ እምበር፣፣ 
5. ዘትዓርፍ ኢድ ተመን ተምጽእ፣ ዘይትዓርፍ መልሓስ ነገር ተምጽእ፣፣ 
6. ዛግራ ሓዝ’ሞ፣ ሥጋ እንተደለኻ ሕረዳ፣ ጉያ እንተደድለኻ ስደዳ፣፣ 
7. ዝወለደ እንተለሓሰ፣ ዝበደለ እንተከሓሰ፣ አቦይ-እዝጊ ምተሓጎሰ፣፣ 
8. ዝንእደካ የጋግየካ፣ ዝግስጸካ ይደምዓካ፣፣ 
9. ጋዕ ገልጠም፣ ነንሓድሓዱ ይጋጠም፣፣ 
10. ጥዑም ዘረባ፣ ዓጽሚ አጋንንቲ ይሰብር፣፣ 
11. ጸሎት ብዘይ ግብሪ፣ ሃይማኖት ብዘይ ግብሪ፣ አይቕበሎን ፈጣሪ፣፣ 
12. ፍትሒ አይጥፋእ፣ ዝሰተየ አይትፋእ፣፣ 
13. ንሓዳርካ ከመይ አቢልካ በተንካዮ፣ አዕበድቢደ፣ ከመይ ጌርካ ኸ አከብካዮ? አባቢደ፣ ቅድም ተወናቢደ፣ ደኃር ግን 

ጽቡቕ  ከይደ፣፣ 
14. ፈጽሚ የቃውም፣ ዕርቂ የሳዕም። 
15. ነገር ወዲኣካ ፈጽሚ፣ ሥጋ ወዲእካ ዓጽሚ።”  

 
እምበኣር፣ ብቅዱስ ቃሉን መንፈሱን፣ እግዚኣብሔር ንልባትና ዘዕግብን፣ ንሕይወትና ዝልውጥን፣ ናብ ታሕጋስን ምስጋናን 

ዘብጽሕ ብሩኽ በዓለ ልደት ይግበረልና። 
 

አባ  ሃይለ  ተስፋማርያም  ውመ      ጥቅምቲ 2015 ግዕዝ (2022 ፈረ.)  
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Katolskt forum

Katolskt Forums program uppdateras hela tiden:  www.sanktaeugenia.se  Katolskt Forum  

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

መንፈሳዊ  ትሕዝቶ  ዘለዎም  መሃርቲ  ዝኾኑ  ምስልታት  ሃገርና  
1. ካብ ዘረባ ዝበላሾ፣ ዘርኢ ይበላሾ፣፣ 
2. ክልተ ሳዕ በላዕካ ተፋእካ፣ ክልተ ሳዕ ተዛረብካ ከፋእካ፣፣ 
3. ዘይበኣሱ መላእኽቲ፣ ዘይዕረቑ አጋግንንቲ፣፣ 
4. ዘይረስሕ የልቦን ዘይሕጸብ እምበር፣ ዘይሓጥእ የልቦን ዘይንሳሕ እምበር፣፣ 
5. ዘትዓርፍ ኢድ ተመን ተምጽእ፣ ዘይትዓርፍ መልሓስ ነገር ተምጽእ፣፣ 
6. ዛግራ ሓዝ’ሞ፣ ሥጋ እንተደለኻ ሕረዳ፣ ጉያ እንተደድለኻ ስደዳ፣፣ 
7. ዝወለደ እንተለሓሰ፣ ዝበደለ እንተከሓሰ፣ አቦይ-እዝጊ ምተሓጎሰ፣፣ 
8. ዝንእደካ የጋግየካ፣ ዝግስጸካ ይደምዓካ፣፣ 
9. ጋዕ ገልጠም፣ ነንሓድሓዱ ይጋጠም፣፣ 
10. ጥዑም ዘረባ፣ ዓጽሚ አጋንንቲ ይሰብር፣፣ 
11. ጸሎት ብዘይ ግብሪ፣ ሃይማኖት ብዘይ ግብሪ፣ አይቕበሎን ፈጣሪ፣፣ 
12. ፍትሒ አይጥፋእ፣ ዝሰተየ አይትፋእ፣፣ 
13. ንሓዳርካ ከመይ አቢልካ በተንካዮ፣ አዕበድቢደ፣ ከመይ ጌርካ ኸ አከብካዮ? አባቢደ፣ ቅድም ተወናቢደ፣ ደኃር ግን 

ጽቡቕ  ከይደ፣፣ 
14. ፈጽሚ የቃውም፣ ዕርቂ የሳዕም። 
15. ነገር ወዲኣካ ፈጽሚ፣ ሥጋ ወዲእካ ዓጽሚ።”  

 
እምበኣር፣ ብቅዱስ ቃሉን መንፈሱን፣ እግዚኣብሔር ንልባትና ዘዕግብን፣ ንሕይወትና ዝልውጥን፣ ናብ ታሕጋስን ምስጋናን 

ዘብጽሕ ብሩኽ በዓለ ልደት ይግበረልና። 
 

አባ  ሃይለ  ተስፋማርያም  ውመ      ጥቅምቲ 2015 ግዕዝ (2022 ፈረ.)  
 

RÄTTELSE! I nr 3-2022 av Eugenia-
bladet står att abba Haile Tesfamariam 
studerade i Rom åren 2006-2019 (s 21). 
Den rätta tidslängden för abba Hailes 
studier är 2006-2009.               

red.

KURSER våren 2023: 
Katolska kyrkans lära och liv (termin 2 av 2). Dominik Terstriep S.J. Måndagar udda veckor 
från 16/1. Stora salen kl 19 (200 kr). 

Filosofiskteologiska samtal. Rainer Carls S.J. Måndagar udda veckor 16/1- 27/2. Obs! I 
S:ta Ragnhilds kapell, Blackeberg, kl 18.30 (200 kr). 
 
Samtal om dagens evangelium. Klaus Dietz S.J. Torsdagar från 12/1. Stora salen kl 11–
11.45. Det går bra att delta vid enstaka tillfällen.  

Ikonmåleri/Classes in Icon painting. Alexander Deriev. Fem kurser ges under våren: 20-
22/1 • 17-19/2 • 17-19/3 • 21-23/4 • 19-21/5.  
Tider: Fredagar kl 15-20, lördagar kl 15-21 (Obs! lördag 22/4: kl 13.30-21 samt lördag 20/5 kl 
12-18), söndagar kl 10-15. Elisabethrummet (1700 kr/kurs).  

FÖREDRAG, SAMTAL, KULTURARRANGEMANG: 
22/11: Katolska överlevande – de som räddades till Sverige 1945 från nazistiska 
koncentrationsläger. Föredrag av författaren Pia-Kristina Garde. Samarr. med Katolsk 
Historisk Förening. Övre Salen kl 19.  

1/12: Nätverk, engagemang och självutgjutelse. Simone Weil i krigets tjänst. Föredrag 
av Christine Zyka, Newmaninstitutet. Stora salen kl 19-20.  
 
12/1: Landet som glömde Gud: Hur Sverige under 1900talet formades till världens 
mest sekulärindividualistiska land. Bokrelease. Per Ewert, direktor Claphaminstitutet, 
presenterar sin nya bok i intervju med jesuitpater Thomas Idergard. Stora Salen kl 19-20, 
därefter mingel och boksignering.
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Mass in English. Sundays at 6 pm. For the dai ly Mass schedule in Swedish, please see page 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. 
 
CUC – Catholic Univer sity Chaplaincy.  
A group of students and young adults from around the world. Discussions, 
sharing and social time at CUC. Sunday after Mass in English in Café Eugenia. 
More information at our Facebook-group, Catholic Students in Stockholm.  

Father MIKAEL SCHINK S.J., University Chaplain   mikael.schink@gmail.com 

African Mass. Vigil Mass on Saturdays at 5 pm. For dates and more information,  
please contact: maximusezeoke@gmail.com. 

♪ Nigerian Choir sings in Mass in English and in African Mass. Please contact  
ebyadazion@yahoo.com, Trudymicael@yahoo.se

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

Filipino Mass. Vigil Mass in Filipino 
is celebrated every 4th Saturday of 
the month at 5 pm. For dates and 
more information, please contact: 
dfv0318@yahoo.com or fccstock-
holmsweden@gmail.com. 

♪ Filipino Choir – sings in Mass in 
English and in Filipino Mass. Please 
contact:  cfcfflstockholm@gmail.com.  

Information in English
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BiAnnual Terms

 #1 from September 2022 to December 2022
 #2 from January 2023 to June 2023

 CENTRE FOR ENGLISH CATECHESIS • ST. EUGENIA CATHOLIC CHURCH
Kungsträdgårdsgatan12 •  DIOCESE OF STOCKHOLM

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

Welcome to 

CEC

 Rector:   Fr. Dominik Terstriep S.J. • Director:  Sr. Veronica Osuji DMMM • Administrator: Sr. Rose Anyanwu DMMM

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

PROGRAMME STRUCTURE 2021/2022

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

Weekly Sessions

Every Sunday at St. Eugenia Catholic Church,  
Kungsträdgårdsgatan 12 

16:00 Tutorials
17:15  Break with refreshments
17:30 Preparation for Mass (Readings &   
 Gospel)
18:00 Sunday Mass in English (class with  
 catechist/s)
19:00 Dismissal 

Schedule of Courses

Special days

- 24th   December 2022:  Christmas Eve 
- 25th   December 2022: Christmas Day  
- 31th   December 2022:  New Year´s Eve 
- 1th      January 2023: New Year
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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 08505 780 00 • Telefax 08611 88 08 • Plusgiro 514 45 – 5
Expeditionstid: måndag, onsdag, torsdag 9–13 • tisdag 1417 • fredag stängt

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

Kyrkoherde pater Dominik Terstriep S.J. 08505 780 07 kyrkoherde@sanktaeugenia.se
Pater Thomas Idergard S.J. 08505 780 17 thomas.idergard@sanktaeugenia.se 
Pater Stefan Dartmann S.J. 08505 780 35 stefan.dartmann@sanktaeugenia.se  
Pater Klaus Dietz S.J.  076948 96 89 klaus.dietz@sanktaeugenia.se
Pater Rainer Carls S.J. 076181 88 13 pater.carls@gmail.com
Pater Mikael Schink S.J.  mikael.schink@gmail.com
Pater Jörg Nies S.J.  jorg.nies@sanktaeugenia.se  
Diakon Anders Wickström 08505 780 15 anders.wickstrom@sanktaeugenia.se
Diakon Ronny Elia  073505 05 44 ronny.elia@sanktaeugenia.se 
Abba Haile Tesfamariam  hailetesfamariam30@gmail.com 
Abba Asfaha Kidanemariam  073666 11 68 asfaha.kidane@sanktaeugenia.se
Fader Adris Hanna 070773 20 65 adris.hanna@katolskakyrkan.se
Fader Antonius Almaleh 073639 36 14 antonius.almaleh@gmail.com 
Fader Andrii Melnychuk 0760493264 andrii.melnychyk@gmail.com 

Syster Veronica Osuji DMBM 076564 84 34 sr.veronica@sanktaeugenia.se 
Syster Rose Anyanwu DMBM 076651 69 81 sr.rose@sanktaeugenia.se
Syster Perpetua Orji DMBM 073995 96 23 sr.perpetua@sanktaeugenia.se
Äldreverksamheten: Ingegerd Lennartsson 08505 780 09 ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se
Kyrkomusiker: Ulf Samuelsson 070591 67 87 ulf.samuelsson@sanktaeugenia.se
Kyrkomusiker: Anne Maj Samuelsson 076947 19 58 annemaj.samuelsson@sanktaeugenia.se 
Kyrkomusiker: Helena Mann Sundström 070 990 50 39 helena.mann@sanktaeugenia.se 
Programansvarig: Claudia Hammerich 08505 780 23 katolsktforum@sanktaeugenia.se  
Ungdomskonsulent: Rodas Berhane 073559 33 20 ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se  
Ungdomskoordinator: Nathalie Abdelki   nathalie.abdelki@sanktaeugenia.se
Ekonomiansv, volontärsamordn: Alfonso Aparicio 08505 780 04 alfonso.aparicio@sanktaeugenia.se
Expeditionsansvarig: Paulina Sabir  08505 780 00 exp@sanktaeugenia.se
Administratör: Elisabeth Kvist  08505 780 00 elisabeth.kvist@sanktaeugenia.se
Fastighetsansvarig: Henrik Ström 08505 780 16 henrik.strom@sanktaeugenia.se

Katolsk Bokhandel  08611 34 35 kbh@katolskbokhandel.com 
Café Eugenia  072392 78 68   
Josephinahemmet 0837 29 45 info@josephinahemmet.se 
Kyrkogårdsförvaltningen: JanOla Axelsson  08611 12 29  info@katolskakyrkogarden.se
Sjukhuspräst för stiftet: Fader Marcus Künkel 070278 15 12 chn.kunkel@icrsp.org 

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


