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18

Mässa

Eukaristisk tillbedjan: Första fredagen i månaden 8-21, övriga fredagar 17-18.
Bikt: I biktrummen i Mariakapellet 45 minuter före
alla kvällsmässor, 30 minuter före alla söndagsmäs
sor. Andra tider efter överenskommelse med präst.

S:ta Ragnhilds kapell
Drachmannsgatan 2, Bromma • 08-37 29 45
Söndag	 9.30 Familjemässa; 11 Högmässa;
			
13 Kaldeisk mässa
LÖRDAG
11 mässa
Måndag, Onsdag, Fredag
18 Mässa
Tis	dAg, torsdag
			
11 Mässa       
Eukaristisk tillbedjan: Lördag 9-11
Bikt: Vid gudstjänst eller efter överenskommelse
med präst. Första fredagen i månaden kl 16.30-18.

Tenstakyrkan
Tisslingeplan 30, Spånga • 070-773 20 65
SÖNDAG

13.30 Mässa enligt syriansk rit

LÖRDAG, TISDAG, TORSDAG, FREDAG
8
ONSDAG

Mässa

17.30 Mässa

Marielunds kapell
Stiftsgårdsvägen 21, Ekerö • 08-56020016
SÖNDAG
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Mässa

Ledare

Samvete och ånger
Allt oftare känner människor med tanke på miljöförstöring och klimatkrisen dåligt
samvete. Semesterresan till Thailand har kostat 2,9 ton koldioxidutsläpp som motsvarar 36 % av medelsvenskens årliga utsläpp (ca 8 ton). I ett hållbart samhälle skulle
koldioxidutsläppet per person ligga på ca 1,5 ton. Somliga känner sig utpekade som
miljöbovar eller till och med miljöterrorister. Dessa vill man inge dåligt samvete.
Det talas ibland om en ny moralism med miljöskyddets förtecken. Den
första gruppen känner reflexartat dåligt samvete när de blir varse det egna
handlandets följder, den andra ska få dåligt samvete för att ändra sitt beteende.
Hur som helst är moralen i allmänhet och det dåliga samvetet i synnerhet tillbaka. Miljöförstöringen är bara ett exempel. Man skulle kunna lägga till fördelningen av samhällets och världens resurser, vapenexport och migrationsfrågan. Då har vi inte ens berört det som ligger närmast, det personliga livet med
dess misslyckanden och försyndelser som tynger vårt samvete.
Nej, vi tycker inte om att ha dåligt samvete. Det stör vår frid, tar ifrån

oss harmonin, upprör eller förkrossar oss. Verkligen inga roliga känslor. Somliga
har ett ömtåligt samvete och känner dess styng av minsta lilla försyndelse eller
vad de uppfattar som sådant. Här måste man skilja vad som är objektiv skuld eller
oberättigade skuldkänslor. Andra däremot har ett ›generöst‹ samvete och »sväljer
kameler« utan att för den skull få ont i magen. Dessa skillnader finns onekligen,
och visst kan man å ena sidan fråga sig om det alltid är berättigat att få dåligt samvete och å den andra om det är möjligt att döda samvetet. Hur som helst verkar det
som om samvetets röst gör sig hörd i de flesta om inte i alla människor. Denna röst
påminner oss om att det vi har gjort, just nu gör eller tänker göra inte är rätt.
Men samvetet har också en positiv sida. Det kan tala om för mig att
jag inte har något val, att jag måste handla just på ett bestämt sätt. Vi kan tänka
på ett samvetets helgon som Franz Jägerstätter. Han vägrade militärtjänsten
i den tyska armén under Andra världskriget eftersom han såg kriget på den
nationalsocialistiska sidan som orättfärdigt. Med sitt beslut riskerade han inte
bara sitt eget liv utan också trakasserier och kollektiva straff för sin familj.
Han kunde inte annat och förblev, mot biskopens och kyrkoherdens inrådan,
sitt samvetes röst trogen. År 1943 avrättades han av nazisterna. Vad är samvetet som inger människan sådana radikala beslut?
Forts. på nästa sida
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Forts. från föreg. sida

»Människan har en lag som är inskriven av Gud i hennes hjärta«,

slår Andra Vatikankonciliet fast (Gaudium et Spes 16). Konciliefäderna gick
ännu längre när de beskrev samvetet som en mötesplats mellan Gud och människa. »Samvetet är människans hemligaste rum och hennes helgedom. Där är
hon ensam med Gud, och där, i sitt innersta, kan hon höra hans röst.« Samvetet
framstår som Guds ord som ekar i människans inre. Och det ordet kan inte
bara förnimmas av några få specialister eller utvalda, inte bara av kristna eller troende utan av alla människor som uppmanas genom det »att älska och att
göra det goda och att undvika det onda«.
Samvetet har det sista ordet. Om det är Guds röst i människan måste det ha

denna avgörande betydelse. Konciliefäderna var inte enfaldiga. De visste att människan kan ta miste »på grund av ohjälplig okunnighet« men samvetet förlorar för
den skull »inte sin värdighet«. Man kan ignorera det eller genom dålig vana nästan
bli blind men samvetets röst finns kvar, och det ger människan en uppfattning om
det Gud vill. Det finns få saker i människans liv som tillskrivs en sådan dignitet.
Samvetet måste åtlydas om vi utgår ifrån att Gud gör sig hörd genom det.

Här börjar förmodligen problemet för de flesta. En insikt behöver inte nödvändigtvis få följder. Man kan skjuta den åt sidan, diskutera bort eller bedöva den.
Om jag inser att mitt handlande är fel och jag ännu inte slutat handla på det
sättet, har på det praktiska planet ingenting förändrats, även om insikten är det
första nödvändiga steget mot en förändring. Samma gäller för den positiva sidan.
Om jag i samvetet insett att jag måste hjälpa någon, har jag ännu inte gjort det.
När börjar vi då ändra oss? Vad gäller det dåliga samvetet kanske inte

förrän vi känner ånger. Det dåliga samvetet i sig självt innesluter ännu inte
hjärtats omvändelse. Man står så att säga kvar på samma plats där man begick
synden och fortsätter kanske handla fel även om samvetet besvärar en. Det är
först genom ångern som en människa aktivt avsäger sig synden, t.ex. ett skadligt beteende eller en begången oförrätt. Ångern får henne att lämna självhävdelsens borg där hon förskansat sig. Den är en aktivt arbetande smärta över det
man ställt till med samtidigt som det goda man längtar efter upplyser den.
I ångern sörjer vi inte endast våra begångna synder utan benämner dem

som sådana och tar uttryckligen avstånd ifrån dem. Vi vill helst göra det gjorda ogjort
och uppnår just där vår personliga gräns. Vi kan inte till fullo lösa upp knutarna eller
utplåna skulden. Visst kan vi göra en del för att begränsa följderna eller gottgöra skadan. Men vi får aldrig bort det som vi genom vårt handlande eller underlåtande har
satt till världen. Det finns nu och har sin egen historia som är svår att påverka.

Ångern måste därför vara parad med hoppet om Guds barmhärtighet, annars leder den till förtvivlan. Ånger utan hopp – det var Judas ånger, ånger
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med hopp – Petrus. Det dåliga samvetet leder i bästa fall till ånger och därifrån
till Gud. Han kan skänka den förlåtelse och den återställelse som vi själva inte
kan åstadkomma. Om vi bara tar vår tillflykt till honom!
Också i miljökrisens tidevarv som förorsakats av oss människor finns hopp

om vi lyssnar till Guds röst i vårt inre, ångrar vårt beteende och vänder oss till Gud.
Just det sistnämnda görs kanske för lite. Många tror fortfarande att vi klarar oss av
egen kraft och kan få bort skuldberget. Visst kan vi komma en bit på vägen med våra
insatser och bör göra allt vi kan. Men varför inte ›släppa‹ in den som kan utplåna
människornas synd? Och det gäller inte bara för miljökrisen utan för allt vårt handlande som stör eller förstör det liv och de relationer som Gud har anförtrott åt oss.
Fastan är en tid då vi manas att skärpa våra sinnen för samvetets röst och

känna dess styng, att väcka ånger över våra synder, att omvända oss och söka försoning
genom kyrkans sakrament. Ta vara på det för att världen ska kunna leva och vi i den.

Kh DOMINIK TERSTRIEP S.J.

Påskkollekten till utsatta människor i Aleppo, Syrien
Kriget i Syrien har pågått i
mer än sju år. Sedan förra året
hjälper Caritas människorna i
staden Aleppo. Efter att olika
sidor i kriget splittrat staden,
har den nu kunnat ”återförenas”. Återuppbyggnaden pågår
och invånarna har börjat återvända. Men många har inget
att återvända till. De behöver
omfattande hjälp. Särskilt utsatta i Aleppo är kvinnorna och
barnen (framförallt flickorna),
de kroniskt sjuka och de äldre.
Caritas stöd innebär bl.a. akutFoto:
mathjälp,
sjukvård och hjälp att ordna självförsörjning. Viktigt
Foreign and Commonwealth Office
är också att ordna bostäder till utblottade människor. Invånarna i Aleppo har drabbats mycket
hårt av det långvariga kriget. Församlingens påskkollekt går till Caritas hjälparbete i Aleppo.
Ge din gåva genom:

• Kollekten i påskens gudstjänster
• Katastrof- och utvecklingskontots plusgiro:   479 16  67-01
• S:ta Eugenia församlings swishnummer:  123 105 1507 ange "Aleppo"

Johan Appelberg, Ordförande i Katastrofkontot                              Foto: Foreign and Commonwelth Office
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fördjupning

Samtidig med den lidande Kristus
Alldeles snart firar vi påsk vilket dels gör oss medvetna om vår Herre Jesu Kristi li
dande här på jorden dels gör oss medvetna om den nåderika glädjen att Kristus sannerligen är uppstånden. Denna medvetenhet förutsätter, enligt den danske 1800-tals filosofen Søren Kierkegaard, en villighet att göra sig samtidig med den Heliga historien – då
när Jesus vandrade här på jorden i en ringa tjänares gestalt. Den som inbjuder oss till
denna samtidighet är den Helige, som känner syndens nöd utan att själv vara delaktig
däri och som förkastas av världen. Det är han som kallar oss till sin heliga gemenskap.
Jesus den som till slut ingen ville kännas vid. Han över vilken alla enades om, låt vara
på olika sätt, att ropa: ”Se människan”. Skiftande var hans liv från början till slut.
”Se människan”, ropade hans samtid, när den ville göra honom till konung, och ”Se
människan”, då den ville korsfästa honom. ”Se människan” – det är hans livs lidandes
historia liksom samlad i ett enda utrop.
Jesus Kristus – Var hälsad, Du lidande kropp. Föreställ dig Jesus – denne
man som en gång vandrade mitt ibland oss, var som en av oss, lik oss i allt utom i
synd. Förtrogen var han med allt mänskligt lidande och dessutom utsatt för lidande
därför att han frivilligt vittnade om sanningen.
Ty det avgörande i det kristliga lidandet är just: frivilligheten. Vi läser om apostlarna, att de övergav allt för att efterfölja Kristus. Det var sålunda frivilligt. Det är inte
samma sak som att vara olycklig och förlora allt vad man äger och har, att således bli
drabbad, men inte frivilligt uppgiva något. Skillnaden mellan att bli drabbad av ett
lidande och att frivilligt lida för sanningen vilket utmärker Kristi lidande är oändligt.
När man frivilligt uppgiver allt, väljer fara och besvärligheter, då är det omöjligt att
undgå att ansättas av tvivel över det egna frivilliga valet. Därmed följer också an
svaret. Här kan lätt omdömet rent världsligt bli: ”ja, varför ville du utsätta dig för detta, inlåta dig i dylikt? Du kunde ju ha avstått.” Att välja lidandet för sanningens skull,
att likt Jesus bli ett sanningsvittne är ett specifikt kristet lidande, vilket är en hel tonart
djupare än det vanliga mänskliga lidandet vilket drabbar oss alla förr eller senare.
Jesus Kristus – Var hälsad, Du som är sanningen. Föreställ dig Jesus –
denne man då han står inför Pontius Pilatus. Pilatus som frågar Jesus – vad är sanning?
Att Jesus kommit till världen för att vittna om sanningen är inget svar som Pilatus låter
sig imponeras av. Då Jesus inte svarar vidare verkar Pilatus dra den slutsatsen att frågan
inte går att besvara eftersom – sanningen är relativ!
Stackars Pilatus. Orden av dig om den korsfäste: ”Se människan”, dessa ord har
ju blivit bevarade. Men vad din fråga angår, då finns det skäl till att om dig säga: ”Se
dåren”, ty denna fråga är verkligen den mest dåraktiga och förvirrade fråga som någonsin ställts. Frågan är lika dåraktig, ja, just lika dåraktig, som om någon ville fråga
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en man, med vilken
han står och talar:
”törs jag fråga Er, om
Ni är till?” – ty Kristus
är sanningen.
Och vad kan man
svara på en sådan frå
ga? Kan en människa
icke genom att stå och
tala med mig bli viss
om att jag faktiskt finns,
så kan min försäkran
inte hjälpa. Denna min
försäkran är ju långt
ringare än min tillvaro.
Så förhåller det sig
också med Kristus inför
Pilatus. Kristus är sanningen. Kan hans liv,
hans person inte öppna
Pilatus ögon för vad
som är sanning, så är
det omöjligt att genom
språklig förmedling försöka övertyga honom.

Kristus och Pilatus. Målning av Nikolaj Ge 1890.

Jesus Kristus – Var hälsad, Du älskande kropp. Föreställ dig Jesus – denne
man som i sanning älskar med en kärlek som inte baserar sig på känslor som kan slå över
till sin motsats. Det är en kärlek som är evig, det är en kärlek som är sann och oföränderlig.
Om man vill ge uttryck för att Jesus var en sann människa så är det inte främst
med hjälp av de ställen i evangeliet där det står att Jesus blev vred, att han hungrade,
att han blev frestad eller att han grät. Nej, i Johannesevangeliet poängteras det att
Jesus tre gånger frågar Petrus om han älskar honom. Så djupt är kärleken grundad i
människans väsen, så väsentligt tillhör kärleken människan.
Den människa som älskar bringar kärleken med sig. Det är kärleken som finner

den älskade älskvärd. Här är Jesus som förebild allra mest tydlig i evangeliets
skildring av hans förhållande till Petrus. Petrus som var så ivrig att försäkra
att han aldrig någonsin skulle svika Jesus gjorde just detta inte bara en utan tre
gånger. Då Jesus hade blivit tillfångatagen och bortförd stannade Petrus kvar.
Han tog inte till flykten – vilket nästan hade varit mer försvarbart. Istället blev
han stående och såg på medan han åter och åter försäkrade att han aldrig hade
känt den människa han alldeles nyss hade svurit sin trohet. Det vore väl inte
allför underligt, och kanske rent ut sagt mänskligt, om Jesus i det läget skulle
Forts. nedtill på nästa sida
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De gudomliga dygderna

tro i

– Finns Timbuktu?
– Ja visst finns Timbuktu.
– Hur vet du det?
– Jag har hört talas om det. Det är en stad i det västafrikanska landet Mali.
– Vem har berättat det för dig? Varifrån vet du det?
– Nyheter, geografiundervisning i skolan, böcker, samtal …
– Men hur kan du veta bestämt att Timbuktu finns och att det är en stad i Afrika? Har du
kanske själv varit där och kan som ögonvittne tala om dess existens?
– Nej, förstås inte. Men det är ju andra som talar om det, och den information jag fått
genom olika kanaler verkar trovärdig.
– Men med absolut säkerhet vet du det inte, eller snarare vet du det inte av dig själv
utan därför att andra har upplyst dig om saken.
– Som sagt var, jag litar på dem som kommit med uppgifterna om Timbuktu.
Man skulle kunna fortsätta med det här samtalet ett tag till. Det lilla som antyds kan
hjälpa oss att förstå vad det innebär att tro. Då har vi ännu inte talat om religiös tro
utan om tron som allmänmänsklig förmåga.
Det framgår ur den korta dialogen att tron tydligen har två
sidor. Den första sidan är innehållet. Här handlar det om existensen av en stad i
Västafrika. Finns den eller inte? Det är en innehållsmässigt bestämd fråga. Trons andra sida har med en akt att göra, en akt man kan beskriva som tillit och förtroende.
Den som tror att Timbuktu verkligen finns litar på dem som har talat med honom om
staden. Kanske har vederbörande granskat informationen och sedan tyckt att den verkar pålitlig och därför skänkt den förtroende, alltså trott på den.
Om vi tror något tror vi också alltid någon. Vårt ja till en upplysning eller 
Forts. på nästa sida
Forts. från föreg. sida

blivit både arg och besviken. Hur kan du göra så mot mig, vore en klart befogad
fråga. Och ingen torde klandra honom ifall han vidare sa: Du som sa att du älskade
mig, du som kallade dig min vän. Detta kommer jag aldrig att förlåta dig! Men istället
tittade Jesus på Petrus som om det var Petrus som var i fara, som om det var Petrus
som var illa ute, som om det var Petrus som var i nöd – inte i fara att mista sitt liv
men att mista sig själv. Gud du visar oss din ultimata kärlek då du låter dig korsfästas
av oss dina skapade varelser. Du visar oss därmed också vad du är beredd att förlåta.
Uppriktigt, ärligt och ödmjukt vill vi erkänna och förkunna Din död.
I hopp, tillit och förtröstan vill vi bekänna Din uppståndelse.
Uppmärksamt, lugnt och tålmodigt inväntar vi Din återkomst i härlighet. Amen.
KARIN LINNELL, vice ordförande i Pastoralrådet
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ett sakförhållande som vi själva inte har omedelbar kunskap om (t.ex. genom att vara ögonvittne), också vårt ja till ett budskap innebär även ett
ja till den person som förmedlat det. Innehåll och
person är i tron alltså oskiljaktigt förbundna med
varandra. Om vi vill sammanfatta det kort skulle
vi kunna säga: Utan trovärdigt vittne ingen tro.
Tron har med auktoritet att göra.
Vid sidan av trons innehåll och akt är detta ytterligare en aspekt av dygden tro. Vad menar
jag med det? De som på trovärdigt sätt har talat
om Timbuktu har auktoritet, en auktoritet som
i det här fallet kan bygga på sakkunskap eller
personlig erfarenhet. Till en början betyder det
att den sakkunnige är upphovsmannen till informationen. Men det är mer än så. Även om moderna människor inte så gärna vill höra det har
auktoritet också med makt att göra, i vårt fall
med kunskapsmakt. Dessutom har det trovärdiga vittnet ett sanningsanspråk: det han påstår Glasmålning av Henri Matisse 1951. Chapelle du
Rosaire, Vence, Frankrike.
är inte uppdiktat utan sant, det förhåller sig så.
Eftersom vittnet har auktoritet kan han på övertygande sätt påstå att Timbuktu finns. Vår
troende erkänner det och omfamnar den sanningen, förhoppningsvis på goda grunder.
Vad händer om vår person far till Mali och övertygar sig själv om att
Timbuktu finns? Jo, då byts tro mot vetande. Nu har han själv sett att det förhåller sig
så. Han är inte längre beroende av en sakkunnig utan har sett det med egna ögon. Tron
har nu blivit överflödig.
Men finns det då en tro som aldrig ersätts av vetande? När jag korsar
gatan vid grönt trafikljus tror jag blint att bilarna ska stanna. Det har jag lärt mig av erfarenhet; respekten för trafikreglerna har gång på gång blivit bekräftad. Men jag kan inte
fråga bilisterna när jag väl går över gatan utan förblir beroende av mitt omedvetna förtroende för dem. Först i efterhand får jag se om det förtroendet var berättigat eller inte.
I ögonblicket då jag vill gå över gatan kan dock tron så gott som aldrig förbytas mot
vetande. Det får jag först när jag befinner mig på andra sidan. En naturvetare är för den
delen lika beroende av tron. Av goda skäl litar han på att försöksanordningen han tänkt
ut ger det önskade resultatet. Emellertid vet han inte om utfallet blir så. Först i efterhand
får han se om hans tro har besannats eller ej. Men då har han uppnått vetskap.
Men det finns en sorts tro som aldrig kan ersättas av vetande. Även om det är lite
klichéartat, låt mig utgå från en kärleksförklaring. Vad innebär det om någon säger:
Jag älskar dig? Först uppstår frågan: Varför säger han det? Han kan uppge alla möjliga orsaker som drar honom till henne. Men även om han räknade upp allting han kan
Forts. nedtill på nästa sida
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rapporter

Basar 1/12

Barnens julfester 6/1

Basaren 2018 anordnades till förmån för jesuitorganisationen Fe y
Alegria's arbete med skolor i Peru.
Drygt 45.000 kr samlades in!
Ett stort och varmt tack till alla som
varit delaktiga!
Forts. från föreg. sida

komma på, skulle han ändå inte ha nämnt allt som väcker hans kärlek. Det finns alltid
en oförklarlig rest kvar. Det är som det är, må han tänka. Han känner bara en visshet
som är välgrundad. Och hon? Hon måste helt enkelt tro på hans kärlek, det vill säga
på ordens innehåll och på personen som uttalar dem. De yttre tecken han kommer
med, och som i vår kultur uttrycker kärlek, (t.ex. en blomsterbukett eller en biobiljett)
kan vara en yttre bekräftelse men bevisar ingenting. Hon måste lita på att hans ord,
tecken och gester är sanna. Hon måste våga språnget och har förhoppningsvis goda
grunder för det. Kärleken förblir beroende av tron och byts aldrig mot vetande.
Människan klarar sig inte utan tron, utan den tillit hon måste ha så snart hon
relaterar till andra. De som saknar denna förmåga är illa ute. Extremt misstroende omöjliggör eller förstör relationer och – om det är extremt – gör det praktiska livet så gott som
omöjligt. Om jag inte längre kan lita på att jag köper en liter mjölk när det står så på förpackningen, om jag inte längre utgår ifrån att inte bli lurad, överkörd eller bedragen, om
jag inte längre tror att det finns sanning kommer jag knappast att klara mig. Därför måste
vi värna om en kultur som möjliggör tillit och förtroende, som inte spelar med sanningen.
Sådant kan förstöras så snabbt men byggs upp igen väldigt långsamt. Och vi alla är i högsta grad beroende av den mänskliga förmågan att tro på det som är sant.
kh Dominik Terstriep S.J.
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1/2°C - Möte om klimathotet 9/12

Vad kan vi som församling och enskilda göra
för att möta klimatkrisen? Ett 40-tal personer hade infunnit sig till mötet
som kallats samman av kyrkoherde Dominik Terstriep S.J. och Eugeniamedlemmarna
Louise Agnani, Sofia Rosshagen och Elisabeth Kvist. Inledningstalare var Alasdair Skelton,
professor vid Bolincentret för klimatforskning och församlingsmedlem. Mötesdeltagarna
bidrog med tips och synpunkter (se foto ovan). Mötet kommer att följas av en rad aktiviteter, bl.a. inom ramen för Katolskt forum (se s 18).



/1
Abba Asfaha 80 årgd13
omar.

Här firad av eritreanska un

Insamlingar och kollekter

Stiftets adventsinsamling, kollekt 2/12: Venezuela (Caritas). 25.233 kr.
Livets söndag 16/12: Livets fond (Respekt). 21.458 kr.
Julkollekten 24-26/12: Filippinerna (JRS). 41.351 kr. Tack alla som bidragit!
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information

Högtider och speciella gudstjänster i fastetid
5/3 – Fettisdag: Mässa kl 7.30, 12, 18. Film i Övre salen kl 19. Completorium kl 20.40.
6/3 – Askonsdag: Faste- och abstinensdag. Mässor med askliturgi kl 7.30, 12, 18.
10/3 – 1:a söndagen i fastan: Mässor kl 8, 9.30, 11.  
First Sunday of Lent: Mass at 6 pm.
19/3 – tisdag: S:t Josef, Jungfru Marias brudgum, högtid. Mässa kl 7.30, 12, högmässa 18.
25/3 – måndag: Herrens bebådelse – Jungfru Marie bebådelse, högtid. Mässa kl
7.30, högmässa 18.
31/3 – 4:e söndagen i fastan, Laetare: Mässor kl 8, 9.30, 11, 14 (gheez).
Insamling av mat och hygienartiklar till behövande, i alla mässor.
Fourth Sunday of Lent: Mass at 6 pm. Collection of food and toilet requisites for the poor.
3/4 – onsdag: S:ta Eugenia kyrkas invigningsdag. Mässor kl 7.30, 18.
Ordinarie gudstjänsttider: Se s 2 samt mer utförligt i Veckobladet.
Korsvägsandakter. Fredagar kl 18.45 på svenska: 8/3 • 15/3 • 22/3 • 29/3 • 12/4
Obs! 5/4 utgår på grund av Eukaristisk tillbedjan hela dagen och completorium kl 20.40.

Stations of the Cross. Wednesdays at 6.45pm in English: 20/3 • 27/3 • 3/4 • 17/4
Please note, on 13/4 there will be a choir concert at 7 pm instead of the Stations of the Cross.

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

Tideböner i S:ta Eugenia.
Vesper: varje onsdag kl 17.30.
Completorium: första fredagen i månaden
kl 20.40.
Även vid andra tillfällen kan tideböner förekomma .
Se s 11 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: 31/3 • 2/6 • 6/10 • 15/12
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Bikt i Stilla veckan
Datum

D Terstriep

T Idergard

K Dietz

14/4 Palmsöndag 17-18

9-9.30
10-11

17-18

15/4 Måndag

17-18

16/4 Tisdag

R Carls

17-18
17-18

17/4 Onsdag

J Breding

11-12

17-18

17-18

18/4 Skärtorsdag 19-20

19-20

12-13

19/4 Långfredag

17.3018.30

12-13

10-11
14-14.45

20/4 Påskafton

11-12

12-13

19-20

14-14.45

En reträtt ger tillfälle att dra sig undan vardagens lunk ...

Att be med andliga gestalter
Reträttdag för församlingen
Lördag 9/3 kl 13.30-17.30.
Vesper kl 17.
... praktisera ett av de främsta sätten att (åter)komma närmare Gud – bönen.

Mässa för S:ta Eugenias seniorer
Tisdag 21/5 kl 11 • S:ta Ragnhilds kapell Josephinahemmet
Lunch för 100 kr serveras i Josephinahemmets matsal efter mässan.
Anmälan till pastorsexpeditionen 08-50578000 senast torsdag 9 maj.
OBS! Det är begränsat antal platser i matsalen så det är ”först till kvarn” som gäller.
Adress: Drachmannsgatan 2, Bromma • T-bana: Blackeberg eller Islandstorget
Varmt välkommen!

Katolsk Bokhandel
Trons personliga ansikte - En upptäcktsresa med Pierre Favre.
Dominik Terstriep S.J. • Artos & Norma 2019 (155 kr*)
Thomas av Aquino. Tolv föreläsningar av Josef Pieper.
Veritas förlag 2019 (175 kr*)

Bortförd i Irak - en präst berättar.
Saad Sirop Hanna • Veritas 2019 (185 kr*)                * Kampanjpris t.o.m. 28/2
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Musik
Kalendarium – Våren 2019
10/3 ♪ 1:a söndagen i fastan: Orgel
konsert kl 13.
13/3 ♪ Onsdag: Kör- och orgelkonsert.
Musik av Brahms och Mendelssohn. Vokalensemblen, Ulf Samuelsson orgelsolist/dirigent, Tomasz Siegrist dirigent. Kl 18.45.
16/4 ♪ Tisdag i Stilla veckan: Stabat
Mater av G. B. Pergolesi. Ungdomskören,
S:t Botvids kyrkokör Oxelösund, Musiker ur
Hovkapellet. Kl 18.45.
21/4 ♪ Påskdagen: I högmässan: Missa
brevis i G-dur av W. A. Mozart, Halleluja
kören av G. F. Händel. Ungdomskören,
Barnkören, instrumentalister.
22/5

♪ Onsdag: Körkonsert med Vokalensemblen. Kl 18.45.

2/6 		 ♪ 7:e påsksöndagen: Orgelkonsert. Kl 13.
♪ Flygel sökes till församlingen – köp eller gåva. Kontakta Ulf Samuelsson, kyrkomusiker.
Tel och mail på tidningens baksida.

Körer i S:ta Eugenia
• Barnkören. Flickor och pojkar 8-14 år, ca 20 st. Fler körkamrater är välkomna.
• Kyrkokören. Vuxna i alla stämmor, ca 25 st. Särskilt välkomna är tenorer och basar.
		
Ledare: Anne Maj Samuelsson
• Ungdomskören. Från 15 år och uppåt, ca 30 st. Särskilt välkomna är tenorer och basar.
Tysklandsresa i sommar.
• Vokalensemblen. God körvana, bra notläsningsförmåga. Plats för två tenorer.
			
Ledare: Ulf Samuelsson
• Gregorianska scholan (damröster). Fler sökes .
Ledare: 	Helena Mann Sundström
Telefonnummer och mailadresser till körledarna finns på tidningens baksida.

!!! Barnens karneval !!! Lördag 2/3 kl 14-17 !!!
!!! Stora salen och kyrktorget – mer information kommer snart !!!
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Stilla veckan

•

Påsktiden

Palmsöndagen – 14/4
8
Mässa
9.30
Mässa för stora och små
11	Högmässa*
18
Mass
Fasteoffret samlas in denna dag.

Tisdag i Stilla veckan – 16/4
11

Oljevigningsmässa i Domkyrkan

Skärtorsdagen – 18/4
19.30

Koncelebrerad högmässa
med fottvagningens ceremoni
Olivbergsvaka fram till kl 24.

Långfredagen – 19/4
11	Korsvägsandakt för barn
15
Kristi Lidandes liturgi

Kristi uppståndelse. Kalkmålning i Bromma kyrka.
Albertus pictors verkstad 1480-talet.

Påskafton – 20/4

Annandag Påsk – 22/4

20.30

9.30

Påskvaka med vuxendop
och upptagning i Kyrkans fulla		
gemenskap.

Påskmingel med dryck och tilltugg efteråt.

Mässa för stora och små – Familjer
med nydöpta barn särskilt inbjudna.

11	Högmässa
17
Högtidlig påskvesper

Påskdagen – 21/4

Kristi himmelsfärd – 30/5

9.30
Mässa för stora och små
11	Högmässa
18
Mass

8
11
18

Mässa
Högmässa – Första heliga
kommunion
Mass

Pingstdagen – 9/6
*Processionen som inleder Palmsöndagens
liturgi utgår kl 11 från Kungsträdgården,
mittemot kyrkan. Palmkvistar finns att köpa vid
kyrkans entré.

8
Mässa
9.30
Mässa för stora och små
11	Högmässa
18
Mass – Confirmation

Ordinarie gudstjänsttider: Se s 2 samt, mer utförligt, Veckobladet..
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Trosundervisning
Första heliga kommunion. Undervisningen börjar i klass 2 med förberedelse för barnens
Första heliga kommunion i slutet av klass 3. Trosundervisningen fortsätter sedan i klass 4-6.
Konfirmation. Förberedelsen inför Konfirmationens sakrament äger rum under två år med
början i klass 8. Konfirmation i slutet av klass 9.
Lördagar kl 10-13 träffas alla klasser (se schemat nedan).
Gemensam mässa kl 12.15 för alla barn/ungdomar och föräldrar.
Samtalsgrupp för föräldrar till barn i klass 2-6 medan barnen har undervisning.
OBS! Ingen undervisning för klass 7 p.g.a. brist på kateketer.
Klass 2-6

konfirmander 8

KONFIRMANDER 9

2/3 Sportlov

23/2 Sportlov

23-27/2 Läger

16/3

9/3

9/3

30/3

23/3

23/3

13/4

6/4

6/4

27/4

4/5

4/5

11/5

18/5

18/5

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

Klass 2-6: Stefan Nordström • stefan.nordstrom@sanktaeugenia.se
Konfirmander 8: Joakim Breding • bredingjoakim@gmail.com
Konfirmander 9: Thomas Idergard S.J.  • thomas.idergard@sanktaeugenia.se

Äktenskapsförberedelse • Preparation for Marriage
Kontakta en präst eller diakon minst två månader före bröllopet. Under vårterminen anordnas två helgkurser om äktenskap och vigsel: 16-17/3 på engelska och 30-31/3 på
svenska. Anmälan till pastorsexpeditionen
Please contact a priest or a deacon at least two months before the wedding date. After that,
please register with the Parish Office for a week-end course: 16-17/3.

Dopförberedelse • Preparation for Baptism
Kurs på svenska måndag kl 19 i Biblioteket: 4/3, 1/4, 6/5, 3/6. Anmälan till pastors
expeditionen. Kontakta sedan en präst eller diakon för att boka in dopet.
Please register with the Parish Office for a short course. Sundays at 4-5.30 pm in The Library: 17/3, 28/4, 26/5.
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Ungdomar
Världsungdomsdagarna 2019. Den 14 Januari träffades 67 st ungdomar från Stock-

holms Katolska Stift på Arlanda, det var dags för Världsungdomsdagarna 2019. Vi började
vår resa i vackra Costa Rica - Paraíso - för att senare ta en buss i 26 timmar till soliga Panama.
I båda länderna fick vi bo hos värdfamiljer som tog emot oss med otroligt mycket kärlek
och engagemang. Även om språket var en barriär vi var tvungna att komma över blev vi en
del av familjerna nästan direkt. Vi fick en massa nya vänner och det var med tungt hjärta vi
lämnade Centralamerika. Under resans gång deltog vi i katekes med biskop Anders, korsväg och mässa tillsammans med Påven, en massa dans och ofantligt många gruppbilder.
Vi vill tacka VUD-generalen Fiorella med team för en resa vi kommer att minnas för livet.  
Karolina Danilczuk, Ungdomskonsulent i S:ta Eugenia

Mer om ungdomsverksamheten:

Facebook • Sankta Eugenia Ungdom

Instagram • Eugeniaungdom

Mailadress och mobilnummer till ungdomskonsulenterna finns på tidningens baksida.

Vart går Eugenia? Församlingskväll
– Församlingsmöte –
Vart går S:ta Eugenia? Vare sig vi är medvetna eller
ej besvarar vi den frågan:
• genom det vi gör eller underlåter att göra,
• genom pastorala och ekonomiska satsningar,
• genom passivitet eller aktivitet.
Vision är ett stort ord. Men det är ibland bra att fundera på de större övergripande målen. Hur kan vi som församling idag förmedla Kristi budskap
i och för vår tid? Hur vi försökt göra det under det gångna året ska redovisas på församlingsmötet. Hur vi under kommande år tänker göra det ska diskuteras med utgångspunkt i ett
anförande av kyrkoherden.
Alla församlingsmedlemmar och -vänner hälsas välkomna till en kväll med diskussioner,
förtäring och trevlig samvaro - Fredag 26/4 kl 19 i Stora salen!
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Katolskt forum
Tyngdpunkt 2019: Att ta ansvar för skapelsen
Under 2019 står klimatkrisen och vårt ansvar såsom kristna, Guds medskapare och
världsmedborgare i fokus för Katolsk Forums program. Föredrag, seminarium och bokcirkel om bl.a. skapelseteologi, fakta om klimatförändringar, forskningsrapporter och
klimatmöten, klimatfasta (se nedan) och påvens encyklika Lovad vare du (Laudato Sí).
Bokcirkel: Laudato Sí/Lovad vare du. Udda tisdagar. Elisabethrummet kl 16.45-17.50.
14/2: Skapelsen och klimatet. Fakta om forskningsläget och om vad vi kan göra. Alasdair
Skelton, Eugeniamedlem, professor geokemi, petrologi, direktor Bolincentret för klimatforskning (SU). ....kl 19.
6/3 Askonsdagen, Stora salen kl 13.30-16: Seminarium: Klimatfasta. Tid för offer? Kyrkorna vill förmedla hopp när klimatkrisen hotar att förlama. Samtidigt höjs röster om att vi på
allvar måste prata om den skuld och skam vår livsstil för med sig. Medverkande: Björn Wiman,
kulturchef DN, Sofia Lilly Jönsson, kulturskribent, Lovisa Bergdahl, lektor SH, Hans Erik Nordin,
biskop emeritus SvK, Harry Månsus, författare och baptistpastor. Moderatorer: Sofia Rosshagen,
Katolskt Forum och Magnus Myrberg, klimathandläggare SvK. Föranmäl senast 1/3 till Sen-

sus. Arr: SvK Sth Stift, Sth Katolska Stift, Katolskt Forum, Equmenia, Sensus, SKR.
April: Katastrofspråk eller hoppspråk?

Maj: Att åstadkomma förändring - Personlig omvändelse eller globala beslut?

Övrigt
21/2: Profil: Att förstå Thomas av Aquino. En resa i en av Kyrkans största teologers
värld. Dominik Terstriep S.J. talar utifrån Josef Piepers nyss utgivna bok Thomas av Aquino tolv föreläsningar. Katolsk Bokhandel kl 19.
26/2: Livshistoria och insikter: Örjan Ekman, katolik, tidigare ordförande för Individuell
Människohjälp (IM), med arbete bl.a. i Jerusalem, Västbanken och Centralamerika. Intervjuare:
Dominik Terstriep S.J. Övre salen kl 19.
5/3: Fettisdagsfilm och completorium. Redan en klassiker! Årets program: Kl 18 mässa, kl
19 film i Övre salen: Semestersabotören med Jaques Tati, kl 20.40 completorium. Arr: Björn
Walther, Sventhomas Nordlöf.

11/4: Bokrelease: Tålamod med Gud av Tomas Halik OCD, förord kardinal Anders
Arborelius OCD. Medverkande: kardinalen, Peter Eriksson, Libris. Stora salen kl 19.
27/4 Kulturnatten: Program nonstop mellan 18-24 Bl.a: Livshistoria och insikter intervju med Hans Gunnar Adén och gregoriansk schola under ledning av Helena
Mann Sundström. Mer info kommer.
Katolskt Forums program uppdateras hela tiden. Gå in på hemsidan, maila eller ring program
ansvarig Sofia Rosshagen.
katolsktforum@sanktaeugenia.se • 08-505 780 23 • www.sanktaeugenia.se Katolskt Forum

►► Ordinarie gudstjänsttider: Se s 2 samt mer utförligt i Veckobladet.  ►►
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Högtider – påsktid och försommar
27/4 – lördag: Petrus Canisius, fest. Mässa kl 9.30.
28/4 – 2:a påsksöndagen, Den gudomliga barmhärtighetens söndag: Mässor kl 8, 9.30,11.
Second Sunday of Easter, Divine Mercy Sunday. Mass at 6 pm.
1/5 – onsdag: S:t Josef arbetaren. Mässa kl 9.30.
19/5 – 5:e påsksöndagen: Mässor kl 8, 9.30,11.
Fifth Sunday of Easter: Mass at 6 pm with First holy Communion.
25/5 – lördag: Mässa kl 9.30, Första heliga kommunion kl 11.
30/5 – torsdag: Kristi himmelsfärds dag/Ascension Day (See p 15). Första heliga kommunion kl 11.
31/5 – fredag: Den saliga Jungfru Marias besök, fest. Mässor kl 7.30, 18.
2/6 – 7:e påsksöndagen: Mässor kl 8, 9.30,11. Insamling av mat och hygienartiklar till behövande, i alla mässor.
Seventh Sunday of Easter. Mass at 6 pm. Collection of Food and toilet requisites for the poor.
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: Konfirmation av ungdomar. Kl 11. Kardinal Anders Arborelius OCD.
9/6 – söndag: Pingstdagen/Pentecost Day (See p 15). Confirmation at 6 pm. Archbishop
James Patrick Green (Apostolic Nuncio).
16/6 – söndag: Heliga Trefaldighet. Mässor kl 8, 9.30, 11.
Trinity Sunday. Mass at 6 pm.
23/6 – söndag: Kristi kropps och blods högtid. Mässor kl 8, 9.30, 11. Kristi lekamens
procession efter högmässan. Barn klädda i "Första-kommunionkläder" särskilt välkomna!
Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ. Mass at 6 pm.
24/6 – måndag: S:t Johannes döparens födelse, högtid. Högmässa kl 9.30.
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 and including the 9.30 Mass on Saturday.
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Etio-Eritreanska missionen
ሰላም ህዝበ እግዚኣብሄር !
ሰላም ኣምላኽን ጽላል እኖና ኪዳነምሕረትን ኣብ ዙርያኹም
ይኹን ።
ናብ ቤት እግዚኣብሄር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጎስኩ ዝበለ ዘማሪ ዳዊት ( መዝ.122 ፡1) ኣብቲ ቤት እግዚኣብሄር
ማለት (ቤተክርስቲያን ብርዱእ ኣዘራርባ) ፡ ዘሎ መቀረትን ጣዕምን መኽሰብ’ውን ክንብሎ ንኽእል በቲ ሓደ
ወገን መግለጺ ኣልቦ ኮይኑ ስለዝረኾቦ ድማ በቲ ካልእ ኢዩ ክስመረሉ ንረኽቦ   ፥ ኣብ ዝሓለፈ ጹሑፍና ካብ
መዝሙር ዳዊት ዝተወስደ ጥቅሲ ኣንቢብና ፡ ”ካብ መንፈስካ ናበይ ክኸይድ ኢየ ” ብምባል ከኣ ካብ ህላወ
እግዚኣብሄር ክንሃድም ክንርሕቅ
ክንክወል ከምዘይንኽእል የዘኻኽረና ፡ ምናልባት ክንሃድም ክንሕባእ’ውን እንተፈተና
ልክዕ ከምቲ ኣብ ዘፍጥረት እነንብቦ ቃኤል ሓዉ ቀቲሉ ምስሃደመሞ ደድሕሪ ኣሰሩ ስዒቡ እግዚኣብሔር
”ሓውኻ ኣበይ ኣሎ(ዘፍ 4.9 )ዝበሎ ” ፡ ሎሚ እውን ነታ ብብዝሒ ሓትያትና ከም ኣዳምን ሄዋንን ሕጊ
እግዚኣብሔር ምስ ኣፍረሱ ፡ ጥራዮም ወጽዮም ክብሮምን ግርምኦምን ዝተቀንጠጠ እሞ ብቁጽልቲ ክስተሩ
ዝሃቀኑ ፡
ጥርሓ ምስ ወጸት እሞ ፡ ዝተሓበኣት ነብሲ
ነብብስኻ ኣበይ ኣላ ፡ መንፈስካ ኣበይ ኣሎ ?
ልብኻ ኮታስ ኩሉ ሓሳብካ ኣበይ ኣሎ ኢሉ እግዚኣብሄር ይጽውዓና ። እዚ ማለት ግን ይቆጻጸረናን ይሕልውናን
ደይኮነስ ጥራሽ ከይንጠፍእ ከምቲ ጥፉእ ወዲ ኣብ ደጌታት ቤቱ ኮይኑ ብዓይኒ ምሕረት እንዳጠመተ ዝጽበየናሞ
ምስ ተመለስና ፌስታ ክገበር ዝጽበ ርሕሩሕ ኣቦ ፡ ” ብልበይ ምሕረት ኣም ላኽ እንክዝክር ተስፋ ይገብር ” ዝብል
ኣብ ምጽሓፍ ሲራክ ዝርከብ ቃል ምንባብዝይዳ መብርሂ ይህበና ።
ክቡራትን ክቡራንን ኣብ መፋርቅ ወርሒ ጥሪ ሽማግለ ቤተክርስትያን ዓመታዊ ጸብጻቦም ኣመሓላሊፎም ፡
ኣገዳሲ ለበዋታትን ብምሕላፍ ከኣ ጹቡቅ ተዛዚሙ ፡ ኣም ላኽ ኣገልግሎቶም ይባርኽ ንዝያዳ ኣገልግሎት ከኣ ኣብ
ጸሎትና ንደግፎም ።
1.ዓመታዊ በዓልና ማለት ንግደት እኖና ኪዳነምህረት ( 24/2/2019) ሰዓት13.00
2. ሎብዘበን ጾምናን ፋሲካናን ምስ ሽወደን ከነብዕሎ ብሰበኻ ስለዝተሓበረና ምስ ናይ ዓድና ፍሲካ ኣይኮናን
ከነብዕል ፡
በዚ መሰረት ካላንደር በዓላትና ነዚ ይመስል
ጾም ዝጅምረሉ 4/3/2019
በዓል ሆሳእና     14/4/2019
ሓሙስ ጽግቦ     18/4/2019
ዓርቢ ስቅለት       19/4/2019
ፋሲካ                   21/4/2019
Nb ዝኸበርኩም ምእመናን ብዙሕ ግዜ ኣብ ቂዳሴ ዶንጊኻ ምምጻእን ዘልሓትሓትን ይርአ ኣሎ ፡ ስለዚ 13.45
መጺና ብናይ ግሊ ጸሎት ተቀሪብና ፡ ሰዓት 14.00 ዝጅምር ቅዳሴና ክንሳተፍ ሓደራ ንብል ፡ ብድሕሪ ኣሃዱ
ምምጻ ነውሪ ኢዩ ፡ ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ መኣዲ መጀመርያ እንተዘይመጺኻ ክትህወስ ራብሻን ዕግርግርን
ስለዝፈጥር ፡ ኣም ላኽ ሓሳባትኩም ይባርኽ።
ሓውኹም
ኣባ ዑቅባማርያም እኩብ

Öppen samtalsgrupp för frånskilda och separerade. Följande måndagar:
4/3, 1/4, 6/5. Josephinarummet kl 19. Samling på kyrktorget innan.
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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: 31/3, 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 9/3, 13/4, 11/5, 9/11, 7/12.
For information, please contact:  mikelawmsp@yahoo.com

Sing in
Filipino Choir sings in Mass in English and in Filipino Mass.
a Cho
ir!
Please contact  cfcfflstockholm@gmail.com.
Uganda Choir sings in Mass in English. Please contact  alexandassrg9@gmail.com;  
jadrivic@gmail.com
Nigerian Choir sings in Mass in English. Please contact  ebyadazion@yahoo.com, Mchandzl@
yahoo.com
African Choir sings in African Mass. Please contact  sr.veronica@sanktaeugenia.se

Welcome to English Religious Instruction Classes!
We in St. Eugenia Catholic Parish 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 tradition, sacraments and prayers so that
they can know, love and live Jesus Christ.
The classes begin every Sunday at 4pm and
finish with a joint English Mass for all classes
at 6pm.
May God bless us all as we continue to work for
the success of our Catholic faith formation of
children, youth and adults as well.
Available classes: Pre-communion, First Holy Communion (1st and 2nd year), Post-communion, and Confirmation.
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S:ta Ragnhilds kapellförsamling Bromma
Mässfirande, Eukaristisk tillbedjan,
Bikt - se sid 2. Det är bra att familjer
med barn kommer till familjemässan
på söndagen kl 9.30, även om det
inte är undervisning.
Kyrkkaffe - serveras i Allmänningen
efter söndagens mässor. Kaffebehåll
ningen går till Kunkujang-projektet
för skolor och barn i Gambia.
Rosenkrans - onsdag efter kvällsmässan, övriga vardagar kl 16.
Teologisk cirkel - Gud och det onda. Måndagar kl
18.45-20.15 i Allmänningen: 25/2, 11/3, 25/3, 8/4,
6/5. Valfritt att komma alla eller enstaka gånger.
Trosundervisning - för barn i låg- och mellanstadieåldern. Efter söndagens 9.30-mässa och kyrkkaffet.
Samtidigt erbjuds föräldragrupp. Vårterminens undervisning: 10/3. 24/3, 7/4 (påskbikt), 28/4,
12/5, 26/5 (terminsavslutning). Barnens första kommunion blir lördag 15/6 kl 11. Nya barn
anmäls till Elisabet Degen: elisabet.degen@telia.com.
Handarbetsgrupp - ny för terminen! Tisdagar kl 10 i Allmänningen.
Fasta och påsk - Askonsdag 6/3 - Mässa kl 18 med askvigning och utdelning. Korsvägsandakt
fredagar under fastetiden vid kvällsmässans början. Fastereträtt i SEA:s regi planeras.
Skärtorsdag 18/4 – Mässa kl 19.30
Långfredag 19/4 – Kristi Lidandes liturgi kl 15.
Påskafton 20/4 – Påskvaka kl 20.
Påskdagen 21/4 –  Högmässa kl 11 (endast denna mässa).
Annandag påsk 22/4 – Högmässa kl 11 (endast denna mässa).
Tillfälle till påskbikt i samband med gudstjänsterna eller efter avtal med  någon präst. Informationsblad kommer att finnas tillgängliga.
1/5 Maj-andakt i Skogskatedralen kl 13.
23/6 Kristi Kropps och Blods högtid med procession kl 11.
Söndagar 2/6 - 25/8 firas endast högmässan kl 11.

SEA:s Basar till för
må
Karmelitsystrarnas n för
kloster i
Glumslöv inbringa
de
Systrarna hälsar oc 50.000 kr.
h tackar!

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)

Vuxenkonfirmation i S:ta Eugenia. Än så länge har vi inte bestämt något

datum för vuxenkonfirmation. Den som vill bli konfirmerad är välkommen att kontakta kyrkoherde Dominik Terstriep (tel och mail på tidningens baksida).
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Ur våra kyrkböcker
Genom dopets sakrament har i Kyrkans gemenskap upptagits:
Santino IGLESIAS
Joseph MATTI
Charbel OUDISH
André RIVERA
Vanessa GIÖS
Charbel ASKAR
Sofie VAN DE WALLE
Philip GLOD
Mario GONZALEZ FUENTES
Emma OKOLIE
Ella GOLRANG
Alma ALEXANDERSSON
Mariah CHAHIN
Aron JAKSETIC
Marlie ISA
Anastasia CHAMOUN
Viktor NOWAK THORELL
Magdalena NESIC TESFAY
Saga EDYSON-FUENTES
Matilda ÖSTERMAN
Adriel BERHE
Leo NAURIN
Nicole MATTA
Ella GRABUS
Jonah HAGOS
Alba GOMEZ DE LA TORRE

Sofia AYENG KAARLELA
Adrian BACHIR
Zajac ATANACIO
Leonidas ROMERO
Anna ILO
Fabrian AMSENIUS
Emilio DOLINSKI
Zoë DAGNEN BERGMAN
Luliya GUANGUL
Hyabel BERHE
Alexander NOWAK ISAKSSON
Lennox SIVERTSEN
Maximilian ACHEAMPONG
Adonay MICHAEL
Melissa SEBHATU
Desiree SEBHATU
Leona BAHAMONDES
Rebeca GEBRENIGUS
Leuhat GEBREHIWET
Selihom TESFAMICHAEI
Shani EFREM
Hosea YEMANE
Lumael TESFAGIORGIS
Melodi SAMUEL
Valeria JARJES
Jan RZEPKA

Mila BIENKOWSKA
Benjamin, KOZMAN
Katti BIENKOWSKA
Kacper BARTOSIAK
Natalie LAGIERA
Maja CZYZYKOWSKA
Stefani PALOMBIT
Stefan KREPA
Viktoria SZAROWSKA
Timmy GLUSZEK
Leonard SZYBKOWSKI
Estelle NILSSON
Angelica LUNDHOLM
Jenny RYDMAN
Louise GRIMNELL
Mateo CHIVARAN ANASTASIU
Ashanti BAKURIN
Abram WILLIAM
Joseph DIARBACKERLI
Jonathan AOLO
William KLAFF
Albert OFFERMANS
Noah BINIAM
Zoey ANIELOZIE
Julian BLOMSTRÖM

Herre, gör dem genom dopet till dina trogna lärjungar!

Genom äktenskapets sakrament har förenats:
Hanna Liovina & Doudou KISABAKA
Ursula CHALLITA & Joy SFEIR
Rebecka WALLIN CARDOSO & Magnus ÅSTRÖM
Må de återspegla Guds kärlek till människorna!

Claes-Magnus LAGERGREN, 76
Marianne WULFERT, 84
Bernard FATORMA, 51
Wojciech WROBLEWSKI , 48
Sissel H. AHRNSTEDT, 85
Ernst GERLICH, 94
Georgina B. JIMENEZ, 55
Eugenia JOHANSSON, 96
Nancy PIVOIS ALVAREZ, 51
Elzbieta WOLCZAKA, 67
Najeeb FATTALA, 84
Libuse GRAPE, 86
Elisabeth ÖSTLUND, 90

Våra avlidna:
Peter MARINKO, 94
Agneta HANSSON, 74
Matti SUNDSTRÖM, 83
Alexander EBBERSTEN, 60
Mailyn, SINAMBONG, 28
Wieslawa STANCZYK, 81
Piotr OSINKI, 66
Anna WIESLAWA BIELINSKA, 58
Jadwiga KRZYZANOWSKA, 94
Kristina PONAR, 87
Halina DOMZAL, 79
Grazyna LUNDSTEDT, 61
Lukasz MAGDZIARZ, 33

Edmund LOZYNSKI, 81
Janos BIRO, 62
Jaime FRANCO CERECEDA, 90
Arne WATTVIL, 96
Monique OLSSON, 83
Adolf Wulfert, 88
Maria Giannini, 83
Kim SAMMAN, 51
Birgit PETTERSSON, 89
Olof ÅSBLOM omi, 88
Berit SUND CALDERON, 78
Ann Lindström, 83
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POSTTIDNING

B

Begränsad eftersändning.
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på baksidan.
Kyrkoherde pater Dominik Terstriep
505 780 07
Pater Josef Höfner 		
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
sjukskriven, kontakta expeditionen
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
Äldreverksamheten: Ingegerd Lennartsson
505 780 09
Kyrkomusiker: Ulf Samuelsson
070-591 67 87
Kyrkomusiker: Anne Maj Samuelsson
076-947 19 58
070-990 50 39
Kyrkomusiker: Helena Mann Sundström
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: Henrik Ström
505 780 16

sr.veronica@sanktaeugenia.se
sr.rose@sanktaeugenia.se
ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se
ulf.samuelsson@sanktaeugenia.se
annemaj.samuelsson@sanktaeugenia.se
helenamannsundström@gmail.com
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

