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Mässa

Ledare

Tystnad
Tystnad är en bristvara som många människor i vår högljudda värld längtar efter. Vad
är det de saknar? Vad händer när det verkligen blir tyst? Står vi nutidsmänniskor ut med
det? Eller har alla de ljud vi producerar någonting att göra med en oförmåga eller rädsla
att möta oss själva (och Gud) i tystnaden? Så helt enkelt är det tydligen inte med tystnaden som ter sig både fascinerande och skrämmande.
Fågelforskare har kommit fram till att fåglarna i storstäderna börjar
sjunga allt tidigare och starkare för att få gehör. Det finns inte mycket utrymme kvar
för djur och människor att fylla med ljud. Även om ljudnivån de senaste åren har
sjunkit hos maskiner, bilar och andra tekniska föremål blir det allt mera sällan tyst.
Mobiltelefoner ringer, kaffemaskiners malverk låter, ventilationsfläktar surrar och allt
fler flygplan lyfter; lövblåsare dånar på gator och torg, lastbilar dundrar på motorvägar
och genom städer. Överallt finns teknik och elektronik i vår maskiniserade tidsålder
där människorna lever allt mer hopträngda. Just människornas liv hörs, och världens
ständiga ljud är också ett symptom på ett jäktat liv. Det är aldrig stilla eftersom vi aldrig står stilla.
Oljud, buller och oväsen stressar människor, och det har en mening. Människans hörselsinne tjänar ursprungligen som ett slags varningssystem. Örat
signalerar plats och riktning för en rörelse och därmed en möjlig fara att reagera på.
Även de som bor utmed starkt trafikerade gator eller nära flygplatser och inte längre är
medvetna om bullerbelastningen vänjer sig aldrig vid den. Deras kroppar registrerar
fortfarande ljuden som stress som människor kan bli sjuka av.
Och hur reagerar permanent stressade människor? Matematikern och fysikern
Blaise Pascal (d. 1662) var övertygad om att »all olycka kommer från en enda orsak: att
människorna inte i stillhet kan stanna i sin kammare« (Pensées II, 139) eller inte längre
har möjlighet, skulle jag vilja tillägga.
Tystnad blir alltmer en lyxvara och en längtan. Böcker om den blir storsäljare som Erling Kagges Stillhet i tidens larm (2017) som tecknar stillhet som en exklusiv lyx som är gratis. Men ändå svåråtkomlig – inte enligt boken men i många människors erfarenhet. Det finns så kallade noise-cancelling-hörlurar som stänger ute alla
ljud omkring en och försätter en i en artificiell tystnad medan det brusar av människor
och teknik omkring en. Stora filmer och dokumentärer tar upp tystnaden som ämne:
Forts. på nästa sida
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Forts. från föreg. sida

Silence; In Pursuit of Silence; Die große Stille. Det råder inget tvivel om att tystnad är
sällsynt, dyrbar och viktig, och att vi längtar efter den.
Ändå är de flesta människor rädda för djup tystnad. Den kan
hämma människor och göra dem förlägna. Är det bl.a. därför som det så gott som alltid spelas bakgrundsmusik i butiker och restauranger? Visserligen klagar många över
världens buller och tillvarons brus samtidigt som motsatsen ter sig nästan outhärdlig.
Att vara helt utan förströelse i ett litet rum utan dator, radio eller smartphone det är
för de flesta minst sagt utmanande. I ett samhälle där människor ständigt kommunicerar kan de uppleva tystnad som fasa. Det är i själva verket inte givet att man mår bättre
när det är tyst.
För de troende har Guds tystnad i alla tider varit påfrestande. »Gud var
inte tyst, tig inte, Gud, var inte stum« (Ps 83:2), ber David. Eller tänk på den storslagna
scenen i Uppenbarelseboken när lammet har brutit det sjunde inseglet, och det blir
tyst i himmelen i en halv timme (jfr Upp 8:1). Vad var det för tystnad? Jag fantiserar
att den var full av spänning, fasa och glädje eftersom segern skulle uppnås fast genom
lidandet. Tystnad för att alla skulle kunna ta till sig det oerhörda?
Vad händer när jag inte längre är distraherad? Vem eller vad blir
jag varse då? Står jag ut med det som stiger upp ur mitt inre? Det är i själva verket en
konst man måste lära sig: att möta sig själv i tystnaden och att tåla den man möter.
Och kanske finns det en sista rädsla som får människor att rygga tillbaka för en djup
tystnad: den liknar döden. Definitivt tysta är vi när vi har tagit vårt sista andetag. 		
Det finns alltså anledning att fly eller undvika tystnaden. Ur den kan döden eller
vårt kaotiska jag glo på oss. Människor som förlorar sin hörsel upplever inte befrielse
utan bara djup oro. Håller hörseln på att försvinna, försvinner så småningom också
världen och människorna runt omkring. Snart nog drar sig den berörde ur sociala
sammanhang eftersom han inte längre fattar saker och ting utan bara låtsas förstå.
Förlusten av hörseln innebär förlusten av världar.
Man får skatta sig lycklig att man överhuvudtaget hör den bullriga världen. Är stillhet då bara den moderna, stressade människans drömmeri, en urban fantasi som vid
närmare betraktande förvandlar sig till en mardröm? Absolut tystnad är motsatsen till
varat, den är kuslig och kan kanske bara uthärdas om vi inte är ensamma.
Hittills har vi definierat tystnaden bara som negation, som något
som saknar substans, ren frånvaro, ett vitt intet, tomhet. Men sådan är inte tystnaden
för de troende, den är tvärtom en väg till den som är radikalt annorlunda: Gud. Mystikerna har under alla århundraden uppmuntrat de Gudstroende att gå dit man inte kan
gå, att se där man intet ser, att lyssna där ingenting ljuder. Är vi där, är vi hos Gud. Tig
och lyssna för att höra vad Gud talar i dig! Så skulle man sammanfatta många andliga
mästares råd.
Det finns knappast någon religion som inte tillmäter tystnaden stor betydelse.
Inom kyrkan sökte sig munkar till öde trakter och deras stillhet långt innan tystnaden
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idealiserats av moderna nervösa stadsbor. Vi får dock inte tro att de som lever i kloster har det lättare med tystnaden än vi. Snarare har de respekt för tystnaden eftersom
det innebär en risk att i bön och meditation vända sig inåt och lyssna. Den tystnaden
handlar inte om att äntligen komma undan det uppslitande bullret utan att känna sig
själv och Gud.
För en kristen är tystnaden inte tom, utan där får hon möta sig själv och
Gud. Hon får se vem hon i grunden är, Guds avbild, och till vem hon har utvecklats.
Glädje och smärta blandas i denna insikt, glädje över det vackra, smärta över det fula
hon upptäcker. Det är en hisnande tanke att Gud själv genom Anden uppenbarar sig i
människans inre. Följer hon Anden dit så finner hon Gud där. Men som sagt var, det
behövs mod att ta sig dit, att tiga för att lyssna, att ta bort lager efter lager tills man når
dit.
Vår tid har blivit oerhört högljudd, bullrig till bristningsgränsen. Allt är
stort, globalt, vår banala vardag vrålar. Längtan efter tystnad är till en början kanske
bara längtan efter en värld där det lilla och tysta, lokala och oansenliga får gehör igen.
Tänk om semestertiden kunde bli ett tillfälle att åtminstone ibland söka och tåla tystnaden, att inte ständigt överrösta den inre röst som vill göra sig hörd. Visst, det är inte
lätt att tåla sig själv och det man upptäcker, men vi behöver inte vara rädda, för Gud är
redan där och väntar oss.

Kh DOMINIK TERSTRIEP S.J.
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fördjupning

Fågeln och liljan
Hur storslagen är inte skapelsen då den som nu står i sin skira grönska. Den stundande
sommaren signalerar sin ankomst och allt väcks till liv. Nu grönskar det och i grönskan
finns fågeln och liljan – de finns där för att vara våra läromästare.
Den danske 1800-talsfilosofen Søren Kierkegaard vill göra sin käre läsare medveten
om att fågeln och liljan kan tjäna som läromästare. Du kan, menar han, genom att
uppmärksamma fågeln och liljan lära dig lydnad och glädje samt:
– Att vara sann
– Att i tysthet vörda Gud
– Att vara närvarande
Att vara sann. Hjärtats renhet är att vilja ett. Den som är sann och trogen sitt
innersta väsen är också god. Den som i sanning endast vill ett, kan endast vilja det
goda. Och den som endast vill ett, när han/hon vill det goda, kan endast vilja det goda
i sanning.
Entydighet är vad som utmärker den som är sann och även det som utmärker
fågeln. Fågeln är själv det som den undervisar oss om att vara. Den är exakt det som
den är. Den är entydig, äkta och ärlig. Den är identisk och därmed ett med sig själv.
Fågeln är vad den uttrycker. Fågelns undervisning är glädje, lydnad och närvaro och
det är vad fågelns liv också uttrycker. Fågeln gör sig inte till, använder sig inte av ”lånta
fjädrar” för att yva sig och vara något förmer än vad den faktisk är.
Så också liljan. Den är likt fågeln entydighetens djupsinnige läromästare. Likt ett
barn kan inte heller liljan förställa sig och det är en lycka för liljan att den inte kan det.
Ty sannerligen är konsten att kunna förställa sig en mycket dyrköpt konst. Det är en
konst som enbart människan med sin fria vilja kan utöva, en konst som obevekligen
leder in på orätta vägar, en konst som utmärker en splittrad och tvetydig personlighet.
Tvetydigheten utmärker en individ som i förhållande till sig själv är osann. Grund
betydelsen av det hebreiska ordet satan är ”den som splittrar allt”. Kierkegaard beskriver på följande sätt det tvetydiga maktspel som satan representerar: Satan är maktlös,
där det inte finns någon tvetydighet. Frestelsen är maktlös där det inte finns någon
tvetydighet – lika maktlös som fågelfångaren då det inte finns några fåglar att upptäcka. Men blott den minsta, minsta glimt av det tvetydiga, så är satan stark och fres
telsen fångande – och skarpsynt är han den onde där snaran är frestelsen och där bytet
är en människas själ.
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Mosaik i kyrkan San Vitale, Ravenna. 500-talet.

Att i tysthet vörda Gud. Människan måste komma i stillhet inför Gud och bli
tyst för att höra och bli berörd. Därute hos fågeln och liljan råder tystnaden. Men vad
uttrycker denna tystnad? Den uttrycker vördnad inför Gud. Att det är Gud som råder
och att det är han som är den ende som kan tillskrivas vishet och förstånd. Just därför
är denna tystnad för Gud vördnadsbjudande, en i naturen respektfull tystnad. Det är
en tillbedjande tystnad och det är därför en högtidlig tystnad. Och det är för att denna
tystnad är så högtidlig som man förnimmer Gud i naturen. Underligt är det väl då inte
att allt tiger i vördnad och respekt för Honom – även om Han inte talar. Att allt tiger i
vördnad för Honom inverkar på var och en som om Han talade – en talande tystnad.
Därför vägrar fågeln och liljan att bli högljudda. De docerar inte. De håller inte
katederföreläsningar. Istället för att lära ut hur saker och ting förhåller sig blir de
levande trosvittnen enbart genom att existera. De vill likna Kristus som inte blev en
förebild genom att lämna ett antal lärosatser, ett trossystern efter sig. Kristus lära var
identiskt med hans liv.
Fader i himmelen! Från dig kommer endast goda och fullkomliga gåvor. Den du
utser till lärare för människorna, den bekymrade vägledaren, hans vägledning och
lärdom må också vara gagnelig att följa. Så ber vi dig då, gode Gud, att den bekymrade
vägvisaren i sanning må ha tagit lärdom av de gudomligt utsedda läromästarna: av
himmelens fåglar och liljorna på marken.
Forts. på nästa sida
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Forts. från föreg. sida

Att vara närvarande. Detta idag – att vara närvarande just nu i detta ögonblick
– inte bekymra sig om morgondagen. Det är inte lättsinnighet av fågeln och liljan utan
tystnadens och lydnadens glädje. Ty då du tiger i den högtidliga tystnaden som finns
i naturen – då är morgondagen inte till. Och när du lyder som allt skapat lyder – då är
morgondagen heller inte till. Morgondagen är pratsamhetens och olydighetens uppfinning. Men om du i tystnad och lydnad inte pratar om morgondagen – då är den dag
som idag är tystnad och lydnad och fram springer glädjen på samma sätt som hos
fågeln och liljan.
Närvaro förutsätter att vi är vakna – inte drömmande. Vi ska inte drömma oss bort
likt diktaren som diktar sitt liv. Diktaren som ser fågeln och liljan som medel att nära
fantasins drömrike istället för att fågeln och liljan i allvar ska lära oss att leva våra liv.
Diktaren är evighetens barn men saknar evighetens allvar. När diktaren tänker på
fågeln och liljan då gråter han. Tårarna ger honom lindring, en önskan föds och med
den vältaligheten:
– Ack vore jag en fågel, den fågeln jag läste om i min barndoms bilderbok!
– Ack vore jag en blomma, den blomma som växte i min mors trädgård!
Men skulle man med evangeliet säga: Det är allvar – det är just allvar att fågeln skall
vara läromästaren. Då skulle diktaren le och ge oss en kvickhet om fågeln och liljan
så att också den allvarligaste människan som har levat lockades av lustigheten. Men
evangeliet vågar befalla diktaren att han skall vara som fågeln. Och så allvarligt är
evangeliet att diktaren aldrig kan få det att le.
O, att det dock måtte lyckas evangeliet att med hjälp av fågeln och liljan lära dig och
mig – allvar – och att bli tysta inför Gud. Att jag i tysthet må glömma mig själv, vad jag
heter, mitt namn, det berömda namnet, det eländiga namnet, det obetydliga namnet.
Detta för att i tysthet be till Gud: Heligt är Ditt namn. Att jag i tysthet måtte glömma
mig själv, mina planer, de stora omfattande planerna, de inskränkta planerna. Detta
för att i tysthet be till Gud: kom Ditt rike. Att jag i tysthet måtte glömma min vilja, min
egocentricitet, min självupptagenhet. Detta för att i tysthet be till Gud: ske Din vilja.
AMEN
KARIN LInNELL, vice orförande i Pastoralrådet
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Fader Joakim tackar för sig
Mina två år
i Eugenia och
Stockholm går
snart till ända.
I augusti flyttar
jag till Göteborg
och, även om jag
är glad över min
nya tjänst, så är
det med vemod
jag lämnar Eugenia. Församlingen har varit ”min
första skola” som
nyvigd präst.
Och, vilken
skola! Har det funnits arbetsro? Knappast. Har det varit lugnt i klassrummet? Inte alls.
Har vardagar och helgdagar, arbete och vila på ett harmoniskt sätt avlöst varandra och
så präglat veckornas rytm? Nja. Allting har snarare rörts ihop i en enda stor rykande
kittel som mot alla odds inte kokat över.
En hel del gamla traditioner och mönster i församlingen har gett en skymt
av en tid då rytmen var en annan. Men inte ens dessa i kombination med kyrkoherdens
föredömliga och förutseende planering av verksamheten har lyckats skänka virrvarret av
människor, händelser, evenemang och situationer någon för mig synlig inbördes logik.
Har detta gjort Eugenia till en dålig skola? Tvärtom! Kanske är det
just virrvarret tillsammans med en anrik historia som skänker församlingen den unika
charm den har? Jag tror så och jag vågar hävda att församlingen har varit en utmärkt
skola för mig. Jag har lärt mig oerhört mycket, blivit djupt berörd flertalet gånger och
haft väldigt roligt. Vad mer kan man begära?
Jag vill därför passa på att här tacka alla er i församlingen som på så
många olika sätt gjort dessa två år minnesvärda. Uppvaktningen i samband med prästvigningen var rörande och måste nämnas särskilt. Jag har även fått underbara vänner i
församlingen som jag hoppas att jag kan hålla kontakten med och även betydelsefulla
kollegor och bröder i jesuiterna. Tiden i Eugenia kommer att prägla mig i min fortsatta tjänst. Jag hoppas också på att framtiden erbjuder kära återseenden och att jag även
kan gästa församlingen flera gånger i framtiden.
Med stor tacksamhet,
Fader Joakim Breding
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rapporter

Pater Josef Höfner S.J. in memoriam
10 november 1957

 6 mars 2019

”Varm, god och älskad”, så
skulle många säga som mött pater Josef
Höfner och som nu är bedrövade över
hans alltför tidiga bortgång.
Naturen och andligheten, skapelsen och Katolska kyrkan. Så var
det alltid för pater Josef som föddes 1957 i Moosthann, en liten by
i Niederbayern, Tyskland. Hemma
fanns kaniner, höns, duvor, hund
och katt. Som barn sprang han runt
i bondgårdarna. Men söndagsmässan var veckans självklara höjdpunkt
och redan som sex-åring blev han
korgosse. Som ung deltog han gärna
i byns pilgrimsvandring till vallfartsorten Altötting.
Vid yrkesvalet fick fromheten
först stå tillbaka, och han utbildade
sig till laboratorieassistent. Systern
Maria har berättat att hans fickpengar och lön oftast gick till böcker. Så
lärde han också känna den franske
vetenskapsmannen Pierre Teilhard de Chardin - som var jesuit. Detta påverkade
honom till att inträda i jesuitorden (1981). Studierna ägde rum i München, Frankfurt
och Innsbruck. År 1991 blev han prästvigd i S:ta Eugenia kyrka i Stockholm.
Pater Josef ville gärna leva och arbeta i Sverige. Han tyckte om det
vackra landskapet, särskilt i Lappland. Naturen som en nästan religiös upplevelse för
många svenskar kunde han väl förstå.
Men han ville framför allt ledsaga människor till Jesus Kristus och till Kyrkan. Att
vara själasörjare uppfattade han som sin centrala kallelse. Han var verksam i S:ta Eugenia församling i Stockholm (1991-2001; 2011-2019) och i S:t Lars församling i Uppsala
(2001-2011). I många år var han andlig rådgivare, spiritual, åt prästkandidaterna.
Vad var det som drog så många människor till pater Josef? Han var enkel och jordnära, han älskade djur och skötte växter med ”gröna fingrar”. Han lagade gärna mat,
Forts. nedtill på nästa sida
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Predikan vid pater Josefs begravningsmässa
Måndag 18 mars kl 18 – S:ta Eugenia kyrka
1 Kor 15:35-49, Matt 5:1-12
Dagens slut. Ännu bär de kala grenarna ett minne om den gröna prakten de en gång
bar. Om några få veckor kommer det att spira och gro på träden igen. En människa kan
också känna sig som ett naket träd med enbart avlägsna minnen från den gången hon
blomstrade friskt mot solen. Kanske ber hon en stilla kvällsbön om att undret ska ske
igen. Ser du de små tecknen på vårens ankomst?

När vi besökte p Josef under hans sjukhusvistelse de senaste månaderna träffade vi honom ofta med en bok i knäet. Om och om igen läste han den citerade texten som han valt för sin begravning. Tänkte han tillbaka på den grönskande
gren han en gång själv varit? Kände han att dagens slut nalkades? Hans jordiska dagars
slut? I stunder då en känsla för eller en kunskap om hans belägenhet blixtrade till, såg
han det väldigt tydligt och kunde tala om det. Ofta befann han sig dock under de sista
Forts. på nästa sida
Forts. från föreg. sida

både till medbröderna och till dem som sökte andlig spis. Det rådde en varm atmosfär
runt honom. Fåordig och vänlig stod han i bakgrunden, varm och sympatisk.
Han var också en bönens man. Meditation och tyst bön i kyrkan hörde till
hans dagliga rutin. Han fördjupade sig grundligt i andliga mästares spiritualitet: Jesusbönen, ökenfäderna, Pierre Favre S.J., Charles de Foucauld, Hjalmar Ekström m.fl.
Han formades av dem och förmedlade sina insikter under föreläsningar och reträtter.
Hans andliga utstrålning upplevdes kanske som starkast i bikt- och själavårdssamtal. Olika sorters människor, äldre och yngre, kände att han förstod dem och ledsagade
dem vidare till Gud. Sorgen är därför stor sedan pater Josef Höfner på Askonsdagen
lämnade det jordiska livet. Men också tacksamheten för vad han fått betyda, och för
att han nu som trogen tjänare fått träda fram inför sin Herres ansikte.
Text: Klaus Dietz s.J.
Bild: Philip Geister S.J.
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Forts. från föreg. sida

månaderna i en värld som vi
inte kunde stiga in i. Vi kunde
bara vara med honom i det förflutna. Å Josefs vägnar tacker
vi jesuiter er som kom till och
stöttade honom på många sätt.
P Josefs sjukdomstid
och död har infallit
just under vintern och
senvintern, en tid då naturen
vittnar om döden och det förborgade livet. Allt blir till liknelse. Det gäller framför allt
naturen som Josef levde nära
förbunden med. Den talade
om för honom hur det är fatt
med livet, människan och inte
minst med Gud. Liknelsen uttryckte också var han befann
sig på sin resa från födelsen
genom döden till livet.
En människa kan också känna sig som ett naket träd. Det är en erfarenhet som p
Josef kände igen sig i. Han visste om sina tillkortakommanden och synder, sina svagheter och avgrunder. Livet ljöd för honom med jämna mellanrum i moll. Det får alltings Herre och domare ta hand om, han som upprättar alla som söker sig till honom
och omsluter dem med sin gränslösa barmhärtighet.
Däremot får vi idag se på det som Josefs liv avslöjar om Guds hemlighet. Josef är
också han en symbol som pekar på den vi inte kan se med våra kroppsliga ögon och
som alltid förblir den större. Olikheten med Gud är visserligen större än likheten.
Ändå vill Gud visa sig själv för oss just genom det jordiska, det konkreta och mänskliga. Vad har alltså blivit synligt genom p Josef?
Gud är den älskande Guden. Det vittnade Josef om genom sin kärlek till naturen,
Guds underbara skapelse, genom häpnaden för Norrlands vidder, blommor, växter och inte
minst djur och människor. Allt vi omges av är bevis på Guds kärlek. Och den som tar till sig
den kärleken blir själv kärleksfull. Det är just så som många människor har upplevt p Josef.
Gud är barmhärtig. Hans barmhärtighet är del av hans gränslösa kärlek. Han
öppnar om och om igen en dörr som vi människor slagit igen. Han tar emot oss så
snart vi vänder oss till honom. Det vittnade p Josef om genom sitt sätt att bemöta
människor. Många kände sig helt enkelt välkomna hos honom. De kunde komma sådana de var utan att bevisa att de var duktiga eller framgångsrika, vackra eller bildade.
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Det spelade inte någon roll. Att de var människor var avgörande, människor som sökte
eller led eller var glada, oavsett var de kom ifrån eller hur gamla de var. En av mina
företrädare som kyrkoherde (Stefan Dartmann S.J.) har väldigt träffande skrivit att p
Josef var »nära människan som hon är och inte som hon borde vara«. Man behövde
inte spela teater för honom och kände sig just så sedd och förstådd. Det gäller inte
minst för de många biktsamtal han förde under sitt prästliv och där han fick förmedla
den barmhärtighet som enbart Gud kan skänka.
Gud tar hand om allt han
skapat, han ”bryr sig” och är
ingen likgiltig Gud någonstans i
himmelen. Gud uppehåller allt och
ser till att vi inte försjunker i död
och kaos. P Josef vittnade om den
omhändertagande Guden genom att
besöka folk. Han väntade inte tills
de kom utan sökte upp dem i deras
hem. Han var inte bara själasörjare
utan också en trogen vän. Till dem
som sökte andlig spis gav han ofta
också kroppslig spis. Med en husmoders omsorg tog han emot gäster och
skapade en gästfri atmosfär – också
för sina medbröder, för oss jesuiter
som levde med honom. Med tacksamhet minns jag de gånger då Josef
väntade på mig när jag återvände
från en resa; han var hemma när jag
kom och hade lagat mat. Vid första
ögonkastet inget spektakulärt, ingen
stor aktion, inget lärt föredrag eller
klok text. Utan enkla men elementära gester som betyder så mycket och
som grävt sig in i mitt minne.

Pater Josef med kaninen Boy hösten 2011.

Gud skänker hopp genom Kristus. Det som Paulus försöker beskriva med
naturen, vetekornet som dör, löses upp och växer sig till något nytt, det är redan verk
lighet i den uppståndne Kristus, och ska ske också med de troende. Liksom i axen är
det förflutna närvarande (det sädeskorn som dött), samtidigt som det är förvandlat
till ett nytt liv. P Josef vittnade om hoppets Gud som blivit synlig i Kristus, när han
tog hand om de döda och deras anhöriga vid många begravningar, när han smorde de
döende en sista gång, när han döpte barn och vuxna, när han förrättade vigslar och
inte minst när han firade den heliga mässan.
Forts. på nästa sida
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Forts. från föreg. sida

Gud visar sig svag och – om man får säga så – behövande. När han i Kristus
föddes som ett barn, beroende av sina föräldrars omsorg, när han bad en kvinna
om vatten mitt i solhettan eller när han på korset sade »Jag törstar«. P Josef vittnade
också om den »svage« Guden. Han visade att han själv hade sina svagheter, att han var
behövande. Han kunde ta emot andra människors lyssnande och medkänsla. Kanske
ingen av oss har upplevt honom som någon som ville framstå som den starke som inte
anfäktas av något. Och kanske var det bland annat just den svaghet han vågade visa
som fick många att fatta förtroende för honom. Åt en som törs visa sig svag kan man
anförtro sig, ty han förstår svagheten inifrån.
Gud är den fördolde
Guden. Visserligen har Gud
visat sig i Jesus Kristus, som är
Guds slutgiltiga ord till människan, men ändå ser vi honom
inte. Allt det som Kristus gjort
och sagt förmedlar: Sådan är
Gud. Men Gud förblir större,
bortom idéer, ord och alla andra
uttryck. P Josef vittnade om den
fördolde, alltid större Guden.
När vi talade om hans begravning var han angelägen om att
få med en text av Gunnel Vallquist: Tiga för att skapa ett rum
av tystnad inom oss, ett rum där
kärleken bor, fredad för skrän
och jäkt och självförsvar … där
Gud kan göra sig hörd, därför att
självhävdelsens röst inte når in.
Att göra Gud hörd i sitt inre, det
var viktigt för Josef, att öppna sig
för Guds tilltal och inte alltid tala
Pater Josef med systern Maria och fadern Josef.
själv och visa sin förträfflighet.
Kanske var det därför som Josef ofta var tystlåten och fåordig. Han tyckte om de tidiga
morgontimmarna i den tysta kyrkan. Han lämnade inte bara utrymme för dem som
han mötte utan också för Gud. Josef var inte direkt någon dogmatiker. Inte av lättja,
tror jag, eller för att han skydde begreppets ansträngning utan för att Gud skulle kunna
dela med sig.
Gud är gästfri, gemenskap av Fader, Son och Ande som har utrymme för det han
inte är. I sin treeniga gemenskap skapar han gemenskap och bjuder in till en festmåltid. Ja, han längtar efter att skänka denna gemenskap åt oss människor. Vi får erfara
det var gång vi firar den heliga mässan. P Josef vittnade om den gästfrie Guden och det
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möte han inbjuder oss till. Just mässan var ända till slutet det hans tankar ofta kretsade
kring, och som föranledde hans rymningar från sjukhuset. Han skulle ju till Eugenia
för att fira mässan! Just mässan som påminner om det som Kristus gjort och sagt, det
som han skänker nu och det som vi får hoppas på – fullkomlig gemenskap i och med
den treenige Guden. Mässan var centrum i p Josefs liv.
Pater Josef dog på Askonsdagen strax innan natten vände. På Askonsdagen
börjar fastetiden, en tid då vi förbereder oss för ett möte med den Gud som uppväckte
Jesus från de döda. Pater Josef hade en djup längtan efter att skåda Gud. En av hans
favoritbibelverser var: Saliga de renhjärtade de skall se Gud. Nu får han se Gud ansikte mot ansikte.
Laetatus sum in
his, quae dicta sunt
mihi: In domum
Domini íbimus – så
sjöng scholan efter
läsningen: Jag gladdes när man sade
till mig: Vi skall gå
till Herrens hus (Ps
122). Josefs längtan
kommer att bli uppfylld, och det ger
oss mitt i sorgen anledning till glädje.
Även om vi idag har
svårt att sjunga halleluja. Till slut ska vi
alla sjunga det i den
treenige Gudens
gemenskap, vi kommer att sjunga det
tillsammans med
pater Josef som vi
nu är förenade med
i den heliga mässan.
Pater Josef firade 25 år som präst i samband med Kristi kropps och blods högtid 2016.

Dominik Terstriep S.J.
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information

Högtider och speciella gudstjänster

25/5 – lördag: Mässa kl 9.30. Första heliga kommunion kl 11.
30/5 – torsdag: Kristi himmelsfärds dag. Mässa kl 8, högmässa 11 med första heliga kom
munion.
Ascension Day. Mass at 6 pm.
31/5 – fredag: Den saliga Jungfru Marias besök, fest. Mässor kl 7.30, 18.
2/6 – 7:e påsksöndagen: Mässor kl 8, 9.30, högmässa 11. Insamling av mat och hygien
artiklar till behövande, i alla mässor.
Seventh Sunday of Easter. Mass at 6 pm. Collection of Food and toilet requisites for the poor.
6/6 – torsdag: Sveriges nationaldag. Mässa kl 9.30.
7/6 – fredag: Eukaristisk tillbedjan kl 8-21, avslutas med completorium kl 20.40.
Mässa i Riddarholmskyrkan kl 18 med anledning av drottning Josephinas dödsdag.
Obs! Ingen kvällsmässa i S:ta Eugenia.
8/6 – lördag: Mässa kl 9.30. Konfirmation av ungdomar kl 11. Kardinal Anders Arborelius OCD.
9/6 – söndag: Pingstdagen. Mässor kl 8, 9.30, högmässa 11.
Pentecost Day. Mass at 6 pm with Confirmation. Archbishop James Patrick Green (Apostolic Nuncio).
16/6 – söndag: Heliga Trefaldighet. Mässor kl 8, 9.30, högmässa 11.
Trinity Sunday. Mass at 6 pm.
21/6 – fredag: Midsommarafton. Mässa kl 9.30.
22/6 – lördag: Midsommardagen. Mässa kl 9.30.
23/6 – söndag: Kristi kropps och blods högtid. Mässor kl 8, 9.30, högmässa 11 följd av
Kristi lekamensprocession. Barn klädda i "Första-kommunionkläder" särskilt välkomna!
Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ. Mass at 6 pm. Procession after Mass
at 11 am.
24/6 – måndag: S:t Johannes döparens födelse, högtid. Mässa kl 7.30, högmässa 18.
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Den gode Herden. Mosaik i Galla Placidias mausoleum, Ravenna. 400-talet.

27/6 – torsdag: 40 timmars eukaristisk tillbedjan börjar efter kvällsmässan kl 18. Completorium kl 20.40.
40 hours of Eucharistic Adoration begins after Mass at 6 pm.
28/6 – fredag: Jesu Hjärtas dag, högtid. Laudes kl 7, mässa 7.30, vesper 17.30, högmässa
18, completorium 20.40. 40 timmars eukaristisk tillbedjan pågår t.o.m. lördagens laudes
kl 9 och avslutas med mässa 9.30.
Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus. Services in Swedish (Please see above).
40 hours of Eucharistic Adoration up to and including the 9.30 Mass on Saturday.
29/6 – lördag: S:t Petrus & S:t Paulus, apostlar, högtid. Högmässa kl 9.30.
31/7 – onsdag: S:t Ignatius av Loyola, Jesuitordens grundare, högtid. Mässa kl 7.30, högmässa 18.
6/8 – tisdag: Kristi förklaring, fest. Mässa kl 12, 18.
15/8 – torsdag: Jungfru Marias upptagning till himlen, högtid. Mässa kl 12, högmässa 18.
14/9 – lördag, Det heliga Korsets upphöjelse, fest. Mässa kl 9.30.
15/9 – Söndag: Eugeniadagen. Mässa kl 8, 9.30, 11.
St. Eugenia, the Patron Saint of the Parish. Mass at 6 pm.

Ordinarie gudstjänsttider: Se s 2 samt mer utförligt i Veckobladet.
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Musik
Det sista körframträdandet före sommaruppehållet äger rum onsdag 22/5 kl 18.45.
Då sjunger S:ta Eugenia vokalensemble Sergej Rachmaninovs Vigilia, ett storslaget verk för
kör a cappella, som även framfördes i maj förra året. I början av augusti åker Ungdomskören till München och sjunger då bl.a. i den ståtliga jesuitkyrkan, St. Michael. Med på resan
resa till München i sommar.
är kyrkoherde Dominik och undertecknad.
ulf samuelsson, kyrkomusiker

Körsång i höst
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 21.
• Barnkören. Flickor och pojkar 8-14 år, drygt 15 st. Fler körkamrater är välkomna.

• Kyrkokören. Vuxna i alla stämmor, ca 25 st. Särskilt välkomna är tenorer och basar.		
		
Ledare: Anne Maj Samuelsson
• Ungdomskören. Från 15 år (undantag görs), ca 30 st. Särskilt välkomna är tenorer och basar.
• Vokalensemblen. God körvana, bra notläsningsförmåga. Plats för två basar.
			
Ledare: Ulf Samuelsson
• Gregorianska scholan (damröster). (se nedan) . Ledare: 	Helena Mann Sundström

S:ta Eugenia gregorianska schola
söker fler sångare!
Vi är en damensemble som sjunger Kyrkans klassiska tidiga musik, den gregorianska.
Sångerna är som regel hämtade ur samlingen Graduale Triplex, där vi också får
möjlighet att tolka de urgamla neumerna,
föregångare till vår tids notskrift.
Under hösten kommer vi att repetera omväxlande på söndagseftermiddagar och
måndagkvällar enligt ett särskilt schema.
Välkommen att höra av Dig för en provsjungning!
Ledare för scholan är Helena Mann Sundström
med utbildning inom gregorianik från Folkwang Universität der Künste i Essen, Tyskland.
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Nya medarbetare i S:ta Eugenia
Syster Perpetua Orji DMBM
Den tredje DMBM-systern har nu kommit till vår
församling. Hon heter Perpetua Orji, kommer från
Nigeria och är 36 år gammal. Hon anlände till Sve
rige den 13 april 2019. Sr Perpetua avgav sina första
löften 2006, och sina slutgiltiga 2012. Sedan dess
har hon varit aktiv inom pastoralt arbete både i och
utanför Nigeria. Med andra ord, syster Perpetua har
varit en missionssyster fram till nu. Åren 2007-2015
var hon verksam i Kamerun, innan hon återvände till
Nigeria och nya uppgifter. Sverige är hennes första
europeiska missionsland.
Från 2015 var syster Perpetua regionalsekreterare
inom ett av DMBM-ordens centra i Nigeria. Hon
kombinerade sekreteraruppgiften med pastorala åtaganden, fram till helt nyligen
då hon fick uppdraget att ansluta sig till vår kommunitet här i Sverige. Tillsammans
med oss ska hon nu delta i församlingsarbetet.
Vi önskar syster Perpetua varmt välkommen och ett fruktbart apostoliskt arbete!
Sr Veronica DMBM

Pater Jörg Nies S.J.
Med Jörg Nies anländer en
ny jesuit till S:ta Eugenia i
slutet av augusti. Pater Jörg
är 34 år gammal, inträdde
2011 i Jesu sällskap och
prästvigdes 2018. Just nu
skriver han på sin doktorsavhandling som han ska
fortsätta med efter sin flytt
till Stockholm. För att kunna
slutföra detta akademiska
Pater Jörg framför kyrkan Sant' Ignazio i Rom. Foto: Anders Kvist
projekt och slå rötter i Sverige (språk och kultur) behöver han tid. Därför kommer hans engagemang i församlingen till en början att vara begränsat. Vi är glada att få hit en ny medbroder, inte
minst med tanke på att det inte finns gott om kallelser till präst- och ordenslivet vare
sig på kontinenten eller här i Sverige.
Kyrkoherde Dominik Terstriep S.J.
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Utflykt för församlingens seniorer
Torsdag 8/8 till Jungfru Maria kyrka i Hovsjö, Södertälje

Vi firar mässa kl 11. Därefter äter vi lunch och kommer att få berättat för oss om den kaldeiska katolska kyrkan. Både om kaldéerna i världen och vi får en guidning i den nybyggda
kyrkan i Hovsjö.
Buss avgår från Josephinahemmet, Drachmannsgatan 2, kl 9.30 och från S:ta Eugenia
kyrka kl 9.50. Meddela vid anmälan var du önskar stiga på.
Buss åker hemåt kl 14.30 och stannar även vid Josephinahemmet på hemvägen.
Adress för färdtjänstbilar: Gröndalsvägen 9, Södertälje. Ange vid anmälan om du
reser med färdtjänst.
Kostnaden är inte helt fastställd ännu. Den beräknas till ca 250 kr om du åker med bussen och 150 kr om du åker med färdtjänst.
Ange också vid anmälan om du har någon födoämnesallergi.
Anmälan senast fredag 26/7 till Pastorsexpeditionen 08-505 780 00.
Det går också bra att anmäla via mail till ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se.
Antalet platser är begränsat så det är ”först till kvarn” som gäller.
Varmt välkommen!
Ingegerd Lennartsson och kh Dominik Terstriep S.J.

Mässa på Katolska kyrkogården. Kapellet på Katolska kyrkogården, Norra be
gravningsplatsen, genomgår en omfattande renovering som beräknas vara klar mot
slutet av sommaren. Mässfirande är inplanerat följande datum kl 15: onsdag 28/8,
fredag 27/9, måndag 28/10, torsdag 28/11, fredag 27/12.
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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, during the Offertory at Mass. The subsequent
occasions are: 2/6, 6/10, 15/12.
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 9/11, 7/12.
For information, please contact:  mikelawmsp@yahoo.com
Filipino Choir sings in Mass in English and in Filipino Mass.
Please contact cfcfflstockholm@gmail.com.

Sing in

a Cho

ir!

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

Welcome to English Religious Instruction Classes!
The Catholic Parish (St. Eugenia) are glad to work
with you in helping your child to a deeper Catholic faith in Jesus Christ. We help them 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.
The classes start every Sunday at 4 pm and finish
with a joint English Mass for all classes at 6 pm.
NB: The new year registration will take place on
25th August 2019 after the 6 pm Mass. Subsequently, the new Catechetical year (2019/2020)
resumes on 1st September 2019.
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-communion, and Confirmation. For more information, please contact: sr.veronica@sanktaeugenia.se
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Trosundervisning - för barn och ungdomar
Trosundervisningen för barn och ungdomar riktar sig framför allt till medlemmar och
vänner i S:ta Eugenia församling*. För att skapa lugn och kontinuitet i grupperna tar vi bara
emot nya barn/ungdomar de två första undervisningstillfällena. Därefter är grupperna
slutna och man får man vänta till nästa år.  
Lördagar kl 10-13 träffas alla klasser (se schemat). Samtalsgrupp för föräldrar till barn i
klass 2-6 äger rum medan barnen har undervisning. Gemensam mässa kl 12.15.
Första heliga kommunion. Undervisningen börjar i klass 2. Första heliga kommunion sker
i slutet av klass 3. Därefter fortsätter trosundervisningen i klass 4-7.
Högstadiet. Från och med hösten ingår nu åter igen klass 7 i högstadiet. Undervisningen
riktar sig allså 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.
* Ring expeditionen för mer info om detta.
Konfirmationen äger rum i slutet av klass 9.
Klass 2-6

konfirmander 8

KONFIRMANDER 9

25/5 lördag:
Första kommunion grupp A

1/6

1/6
Övning i kyrkan inför 8/6

30/5 torsdag Kristi himmelsfärd:
Första kommunion grupp B

8/6 Klass 8 välkomnas att delta
i 9:ornas konfirmation kl 11.

8/6 lördag kl 11:
Konfirmation

Förberedelsedag 24/5

Förberedelsedag 29/5

23/6 söndag:
Kristi Kropps och Blods högtid

Procession med kommunionbarnen

sommarlov 2019 – sommarlov2019 – sommarlov
Klass 2-6

klass 7
konfirmander 8

KONFIRMANDER 9

31/8

7/9 Höstterminsstart

7/9 Höstterminsstart

14/9

21/9 klass 7
21/9
20-22/9 klass 8 har läger

28/9

5/10

5/10

12/10

19/10

19/10

9/11

16/11

16/11

23/11

14/12

14/12

7/12
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Registrering (se s 23)

Franciskusdagen

Registrering (se s 23)

Franciskusdagen

Ledare för undervisningen
Klass 2-6: Stefan Nordström
stefan.nordstrom@sanktaeugenia.se
Klass 7: Teresa Franzén
franzen.teresa@gmail.com
Konfirmander 8: Ronny Elia
ronny.elia@sanktaeugenia.se
Konfirmander 9: Thomas Idergard S.J.
thomas.idergard@sanktaeugenia.se

Inför lördag 7/9 kl 10 – registreringsdag för
klass 7-9
• Klass 9: Föräldrar välkomna! Föräldramöte genomförs efter
registrering med info om lägren, Romresa i sommar osv.
• Klass 7, 8 och 9: medtag dopbevis, eller om döpt i S:ta
Eugenia, info om exakt dopdatum (för inskrivning).
• Klass 9: medtag personbevis (beställs via Skatteverkets
webbplats, välj variant ”personbevis för familj”).

Sommarkollo 2019!
12-21/7 på Marielund

Det är äntligen dags för sommarkollo på
Marielund igen! Lekar, bad, temadagar och
mycket mer! På kollo är det alltid kul!
Kostnad: 1650 kr (syskonrabatt, 2 barn,
2400 kr)
Åldersgräns: 8-12 år
Anmälan senast 16/6 till
ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se
Skriv ditt barns namn, personnummer,
ev. allergier samt kontaktuppgifter till
minst en förälder.

LETA FRAM DIN BÄSTA VATTENPISTOL
OCH FÖLJ MED!!!

Ungdomsverksamheten börjar igen i höst. Till dess kan du kolla och följa oss på:
Facebook • Sankta Eugenia Ungdom

Instagram • Eugeniaungdom

Mailadress och mobilnummer till ungdomskonsulenterna finns på tidningens baksida.

Äktenskapsförberedelse • Preparation for Marriage
Kontakta en präst eller diakon minst två månader före bröllopet.
Please contact a priest or a deacon at least two months before the wedding date.

Dopförberedelse • Preparation for Baptism
Kurs på svenska måndag kl 19 i Biblioteket: 3/6, 2/9, 7/10, 4/11, 2/12. Anmälan till
pastorsexpeditionen. Kontakta sedan en präst eller diakon för att boka in dopet.
Please register with the Parish Office for a short course. Sundays at 4-5.30 pm in The Library:
26/5, 15/9, 20/10, 17/11, 15/12.
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Katolskt forum
KURSER hösten 2019 – i samarbete med S:ta Birgitta folkhögskola
Katolska kyrkans lära och liv (termin1 av 2). D Terstriep S.J. Start 9/9. Stora salen kl 19. 200 kr.
Volontärarbete inom Hospicevård (termin 1 av 2). S Eikanger. Start 19/9. Konferensrummet kl 19. 200 kr.
Ignatius av Loyola och hans andliga övningar. (termin 1 av 4) R. Carls S.J. Start: 11/3. Övre
salen kl 19. 200 kr.
Samtal om dagens evangelium. K Dietz S.J. Start 22/8. Biblioteket kl 11-11.45. Det går bra
att delta vid enstaka tillfällen.
Ikonmåleri/Classes in Icon painting. A. Deriev. Fyra kurser ges i höst. Datum meddelas
senare.
Gud och det onda. R Carls S.J. Start 9/9 kl 18.45. Obs! i S:ta Ragnhilds kapell, Blackeberg.
200 kr.
SNOK: Seniorernas natur och kultur. Kulturvandringar en gång i veckan i Stockholms län.
Elisabet Schuck. Tisdagar eller torsdagar. Start: 27/8 respektive 29/8. Anmälan krävs; för
närvarande fullt men det går att ställa sig i kö: katolsktforum@sanktaeugenia.se.

ÖVRIGT PROGRAM – i samarbete med Studieförbundet Bilda/S:ta Birgitta fhsk
Forum Filmklubben – att se på film som du lyssnar på musik. Första lördagen i månaden
kl 18.15. Info inför varje tillfälle. Sventhomas Nordlöf.
Catholic University Chaplaincy (CUC) Stockholm. Sundays 7.15 pm, Café Eugenia (see p 21).
5/9: Om kärlek. Ett samtal med Saara Saukko och Ida Escudero Saukko. Biblioteket kl 19.
13/9: Hoppets kraft och steg till befrielse. Heldagsseminarium med Kardinal Anders
Arborelius, Lena Bergström, Anna Ardin, Harry Månsus, Rainer Carls S.J. m fl. Om påvens
miljöencyklika, AA:s tolv steg och Ignatius andliga övningar. Stora salen kl 9.30-15.45.
19/9: Women in the Catholic church - an Indian perspective. Astrid Lobo Gajiwala, indisk
katolsk feminist, teolog och läkare. Stora salen kl 19. Ulla Gudmundsson som bjudit in
Astrid Lobo Gajiwala till flera möten i Sverige, beskriver henne såhär:
"Astrid har i många år varit en stark drivande kraft inom den indiska katolska kyrkan för delaktighet och
synlighet för kvinnor. Det var mycket tack vare henne som den indiska katolska biskopskonferensen för
några år sedan antog riktlinjer för jämställdhet ...
Jag träffade Astrid första gången i Rom, på internationella kvinnodagen 2015. Hon är nu välkänd i inter
nationella katolska kretsar ...
Astrids man, också läkare, är hindu. Det var en fin känsla att i deras hem i Mumbai se ett litet kristet
andaktshörn sida vid sida med ett hinduiskt ...
Astrid skulle säkert ha mycket att säga både om kvinnors situation i Indien, om läget i den indiska katolska
kyrkan och om interreligiösa relationer i ljuset av den växande hindunationalismen."
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S:ta Ragnhilds kapellförsamling Bromma
Mässfirande, Eukaristisk tillbedjan,
Bikt - se sid 2. Obs! Den 9/6-25/8 firas
endast högmässa kl 11 på söndagar.
Kyrkkaffe - serveras i Allmänningen
efter söndagens högmässa - men
endast om frivilliga anmäler sig för
att hjälpa till.
Rosenkrans - onsdag efter kvällsmässan, övriga vardagar kl 16.
Särskilda gudstjänster under sommaren:
7/6 Obs! kl 18: Mässa i Riddarholmskyrkan med
anledning av drottning Josephinas dödsdag.
15/6 kl 14: Barnens första heliga kommunion.
23/6 kl 11: Kristi Kropps och Blods högtid med
procession.
Teologisk cirkel - Gud och det onda fortsätter under Kristus. Mosaik i kyrkan Santa Prudenziana, Rom.
400-talet.
hösten varannan måndag kl 18.45-20.15 i Allmänningen. Valfritt att komma alla eller enstaka gånger.
Trosundervisning - för barn i låg- och mellanstadieåldern. Efter söndagens 9.30-mässa och
kyrkkaffet. Höstens undervisningstillfällen är: 8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 10/11, 24/11, 8/12, 22/12.
Nya barn anmäls till Elisabet Degen: elisabet.degen@telia.com.
S:ta Ragnhilds kapell • Josephinahemmet • Drachmannsgatan 2 • 168 49 Bromma • 08-37 29 45 • T-bana: Islandstorget
P. Rainer Carls S.J.: 08-37 21 66, pater.carls@gmail.com • Elisabethsystrarna: 08-87 74 89, www.josephinahemmet.se
www.sanktaeugenia.se (under Kapellförsamlingar/S:ta Ragnhild)

Vidgade Vyer Fortbildning för seniorer och daglediga
Hösten 2019 • Start vecka 35. 500 kr per termin.
Måndag:
12.45-14.05 Historia. H Hellström.
14.20-15.40 Spanska – fortsättning bas. M Basombrio.
Tisdag:
10.25-14

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

Skapande/konst. S Khachatryan.

www.sanktaeugenia.se
Katolskt Forum

15-17
Ryska fortsättning. S Khachatryan.
			
Fredag:
10-11.45
Ryska nybörjare. S Khachatryan.
12:45-14.05  Sång - för alla. S Khachatryan.
14:30-17
Operans historia. S Khachatryan.
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Vill du bli katolik?
Kontakta diakon Anders Wickström,
ansvarig för undervisningen av vuxna
som vill döpas eller upptas i Kyrkans fulla
gemenskap. Telefon och mailadress finns
på tidningens baksida.

Tideböner i S:ta Eugenia.
Vesper: Onsdag kl 17.30 (utom vecka 2433, 10/6-18/8).
Completorium: första fredagen i månaden
kl 20.40.
Även vid andra tillfällen kan tideböner förekomma. Se s 16-17 samt i bl.a. Veckobladet.

Matinsamling till fattiga och hemlösa i Stockholm. Fyra söndagar om året inbjuds
alla att under offertoriet i samtliga mässor bära fram hållbar mat och hygienartiklar.
Särskilt uppskattat är konserver, ris, schampo, duschkräm. Mindre av cous-cous, bul
gur, pasta, knäckebröd. Kommande tillfällen: 2/6 • 6/10 • 15/12 • 22/3
Öppen samtalsgrupp för frånskilda och separerade. Följande måndagar: 2/9,
7/10, 4/11, 2/12. Josephinarummet kl 19. Samling på kyrktorget innan.
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Sommartider
Kyrkan
Juni-augusti: ingen vesper och ingen
orgelmusik i kvällsmässan på onsdagar.
Vecka 24-33 (10/6-18/8): Obs! Nya
sommartider för vardagsmässorna:
kl 7.30: måndag, onsdag, fredag
kl 12: tisdag, torsdag
kl 18: måndag till fredag  

Kyrkkaffet
2/6-25/8: uppehåll

Pastorsexpeditionen
Vecka 24-33 (10/6-16/8): Obs! Nya
öppettider under sommaren:
kl 9-13: måndag, onsdag, torsdag, fredag
kl 13-17: tisdag

Katolsk bokhandel
21/6-25/8: öppet måndag-fredag kl
14-18. Lördag, söndag samt Midsom
marhelgen stängt.
(Ordinarie öppettider: måndag-fredag
kl 11-18, lördag 12-14, söndag 12-13).

Katolsk Bokhandel
Sommarläsning:
Resa till stillhetens land. Övning i kontemplation.
Martin Laird • GAduete 2018
Tålamod med Gud. Tomáš Halík • Libris 2019
Ett lyssnande hjärta. Benediktinsk andlighet.
Bernardin Schellenberger • Veritas 2019
Thomas av Aquino. Tolv föreläsningar av Josef
Pieper. Veritas 2019

27

POSTTIDNING

B

Begränsad eftersändning.
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på baksidan.
Kyrkoherde pater Dominik Terstriep
505 780 07
Pater Thomas Idergard
505 780 17
Pater Klaus Dietz		 505 780 10
Pater Rainer Carls
37 21 66
Pater Peter Fresman	-	
Fader Joakim Breding
070-926 00 68
Diakon Stefan Nordström
505 780 08
Diakon Anders Wickström
505 780 15
Abba Uqbamariam Tesfamariam
072-014 54 09
Abba Asfaha Kidanemariam
505 780 26, 073-666 11 68
Fader Adris Hanna
070-773 20 65

kyrkoherde@sanktaeugenia.se
thomas.idergard@sanktaeugenia.se
klaus.dietz@sanktaeugenia.se
pater.carls@gmail.com
p.fresman@swipnet.se
bredingjoakim@gmail.com
stefan.nordstrom@sanktaeugenia.se
anders.wickstrom@sanktaeugenia.se
uqbamariam.tesfamariam@katolskakyrkan.se
asfaha.kidane@sanktaeugenia.se
adris.hanna@katolskakyrkan.se

Syster Veronica Osuji DMBM
076-564 84 34
Syster Rose Anyanwu DMBM
076-651 69 81
Syster Perpetua Orji DMBM
073-995 96 23
Äldreverksamheten: Ingegerd Lennartsson
505 780 09
Kyrkomusiker: Ulf Samuelsson
070-591 67 87
Kyrkomusiker: Anne Maj Samuelsson
076-947 19 58
Kyrkomusiker: Helena Mann Sundström
070-990 50 39
Programansvarig: Sofia Rosshagen
505 780 23
Ungdomskonsulent: Karolina Danilczuk
073-678 82 22
Ungdomskonsulent: Sofia Engstrand
073-546 07 28
Ekonomiansvarig: Pehr Thorell
505 780 04
Expeditionsansvarig: Mirtha Basombrio		 505 780 01
Informatör, administratör: Elisabeth Kvist		 505 780 03
Fastighetsskötare, volontärsamordnare: Henrik Ström 505 780 16

sr.veronica@sanktaeugenia.se
sr.rose@sanktaeugenia.se
sr.perpetua@sanktaeugenia.se
ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se
ulf.samuelsson@sanktaeugenia.se
annemaj.samuelsson@sanktaeugenia.se
helena.mann@sanktaeugenia.se
katolsktforum@sanktaeugenia.se
ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se
ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se
pehr.thorell@sanktaeugenia.se
exp@sanktaeugenia.se
elisabeth.kvist@sanktaeugenia.se
henrik.strom@sanktaeugenia.se

Katolsk Bokhandel
Josephinahemmet
Elisabethsystrarnas bostad
Kyrkogårdsförvaltningen: Jan-Ola Axelsson
Sjukhuspräst: Fader Marcus Künkel

kbh@katolskbokhandel.com		
info@josephinahemmet.se

611 34 35
37 29 45
87 74 89
611 12 29
070-278 15 12

info@katolskakyrkogarden.se
chn.kunkel@icrsp.org

S:ta Eugenia katolska församling
Kungsträdgårdsgatan 12, 111 47 Stockholm
Telefon 505 780 00 • Telefax 08-611 88 08 • Plusgiro 514 45 – 5
Expeditionstid: måndag, onsdag, fredag 9–13 • tisdag, torsdag 9–16
E-mail: exp@sanktaeugenia.se • Hemsida: www.sanktaeugenia.se
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Församlingens swishnummer: 1231051507
Katastrof- och utvecklingskontot: Plusgiro 479 16 67 - 1

