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Mässa

Ledare

Du kan!
I bästa fall uppfattas det uppmuntrande du kan! som en vädjan till någons
möjligheter och bästa krafter. Men imperativet har också en nyckfull sida som
man lätt förbiser, eftersom det låter så positivt.
Känner sig någon lite försagd, trött eller orkeslös kan det hända att män
niskor i hans omgivning försöker uppmuntra honom. Du kan! Du har de krafter och
den potential du behöver för att ta dig an de uppgifter eller problem du konfronteras
med. Allt du behöver finns i dig. Du har större krafter och kapacitet än du tror. I själva
verket kan det kännas bra att bli uppbackad på det viset. Andra tror på mig och min
förmåga när jag själv tvivlar. De kanske ser mer än jag själv gör, som är så insyltad i de
aktuella utmaningarna och min känsla av otillräcklighet. När det är som bäst kan det
välmenande du kan! vara en hjälp att dra mig ur en personlig svacka. I Barack Obamas
första valkampanj 2009 blev slogan Yes, we can! till en nationell paroll som ville rycka
upp ett helt land och inge dess invånare mod att ta sig an de stora frågorna.
Men om det nu inte är så? Om min förmåga och mina krafter inte räcker till
för att utföra en uppgift eller lösa ett problem? Då blir du kan! en moralisk klubba,
även om det ytligt sett ter sig så vänligt. Jag kanske inte uppfattar det som en påmin
nelse om mina möjligheter, utan som ett kamouflerat Skärp dig nu! De andra säger ju
att jag kan fastän jag ser min begränsning. Då känner jag mig förmodligen dubbelt
misslyckad, ja förtvivlad. Jag kan inte bara utföra det jag ska, utan får dessutom ett
personligt problem. Jag framstår som någon som egentligen inte vill, fastän jag har
förmågan att göra det som förväntas. Skulden ligger helt hos mig, och jag måste bära
den bördan ensam.
Vi lever i ett prestationssamhälle som är präglat av att man kan allting.
Det finns oanade möjligheter som jag måste ta vara på, inte bara det stora utbudet av
varor och tjänster utan också av levnadsformer, ideologier och kulturer. Och det gäller
även våra personliga möjligheter. Välj bara! Det börjar redan för små barn som hand
lar med sina föräldrar, vilka om och om igen frågar sina små vad de vill ha.
I samhällen som är eller har varit präglade av disciplin och disciplinering har man
inte åberopat friheten som du kan! uttrycker, utan plikten – du bör, du skall (inte).
De flesta av Guds tio budord börjar med det uppmanande du skall! Det uppfattas av
många moderna människor som alldeles för strängt och snävt. Somliga talar om en
förbudsmoral som begränsar människornas frihet och utvecklingsmöjligheter.
Forts. på nästa sida:
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Forts. från föreg. sida:

Vad kan en företagsledare göra för att öka produktionen eller sina medar
betares produktivitet? Om han säger ni bör bli bättre, arbeta snabbare och effektivare
uppnår han knappast sitt mål. Förmodligen väcker han omedelbart motstånd i arbets
laget. För att komma längre motiverar många istället sina medarbetare med ni kan, en
strategi som ofta ger bra avkastning. Den koreanskfödde tyske filosofen Byung-Chul
slår fast: »Ropet efter motivation, initiativ och projekt är verksammare för exploate
ringen än piska och befäl.«
Den som kan blir en sorts egenföretagare och verkar vara fri eftersom
han inte är underställd någon som exploaterar honom. Men i själva verket är han inte
fri utan exploaterar sig själv – helt frivilligt. Den exploaterande är den exploaterade.
Man är samtidigt gärningsman och offer. Självexploateringen är mycket effektivare än
exploatering genom andra eftersom den är förknippad med frihet, du kan! På så vis
blir exploatering utan en yttre makt möjlig.
Du kan! kan framkalla massiv ångest som förgör den som vill prestera.
Han kan ju och bör därför också kunna. Det som kommer förklätt till frihet är i själva
verket tvång som kan krossa en människa. Tvånget har frihetens skepnad och blir där
för inte igenkänt som sådant. Du kan! utövar till och med mer tvång än du bör/du skall
eftersom man inte kan göra motstånd mot det.
Du kan! liknar en annan uppmuntran vi möter ofta, Var fri!, inte Du är fri. Återi
gen måste människan göra någonting och kastas in i prestationskravets ekorrhjul. Det
finns en våldsamhet i den sortens frihet som ligger till grund för självexploateringen.
Om man då misslyckas och inte kan får man skylla sig själv. Egentligen finns ju all
ting i mig som ger mig möjligheten att utföra uppdraget. Alltså är det mitt problem att
jag inte riktigt använder mig av mina förmågor. Det finns ingen annan som kan hållas
ansvarig för min uteblivna framgång. Tragiskt nog finns inte heller någon möjlighet
till skuldsanering och sonande. Jag måste bära allting själv.
I kristendomen (och inte bara där) är frågan om skuld och förso
ning central. Budorden utstakar en väg för ett moraliskt ansvarsfullt beteende, samtidigt
som de markerar att det finns synd och skuld. Det kanske inte är en slump att Bibeln är full
av ekonomiska metaforer. Det lär finnas 2350 bibelord som behandlar pengar, förvaltar
skap och ekonomi; det talas om skuldebrev, friköpande, betalning, avlösning, förtjänst osv.
Ja, kristendomen opererar med skuld men lika mycket – om inte mer – med skuldsanering
och försoning. Just det sistnämnda är frånvarande i vårt ekonomiska system som bara kän
ner till skuldsättning. I det systemet finns ingen möjlighet för den skuldsatte att få sin skuld
efterskänkt och bli fri igen. Nej, det gäller att återbetala skulden till sista öret.
Ordet insolvens betyder ordagrant översatt omöjligheten att lösa (lat. solvere) en
skuld. Människan sitter i skuldfällan. Många inte bara ekonomiskt utan också psy
kiskt i en sorts personlig insolvens som det självexploaterande du kan! kan medföra.
Kyrkan kunde ha mycket att ge till vår tid: nåd istället för onådig uppmuntran, and
lig skuldsanering (Jag löser dig från dina synder i Faderns, Sonens och den helige Andes
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namn) istället för skuldbeläggning, vägmärken om rätt och fel att förhålla sig till, istället
för obegränsade valmöjligheter som många drunknar i. Och då får man också ibland
säga Du kan! Men du behöver inte göra det ensam, utan med Guds kraft och vårt stöd.

Kh DOMINIK TERSTRIEP S.J.

Påskkollekten till flyktingar i Irak

Påskkollekten går till skolverksamhet i Duhok i norra Irak, där JRS (Jesuiternas flyktingverksam
het har ett omfattande hjälpprogram för flyktingar. I byn Sharya är det förskola, studiehjälp
för barn i grundskolan och gymnasiet samt aktiviteter under sommarlovet. I Amedi-distriktet
tillhandahåller JRS lärare i tre skolor för att ge barn möjlighet att gå i skolan. I skolutbildningen
satsar JRS inte bara på de vanliga skolämnena utan också på sådant som drama, konst och datorkunskap för på så sätt utveckla barnens egen kreativitet.
De långvariga stridigheterna i Irak och Syrien har orsakat fruktansvärda lidanden för befolkningen och drivit miljontals människor på flykt. JRS hjälparbete i Duhok, i den irakiska regionen Kurdistan, syftar till att återge flyktingar deras värde och värdighet, och hjälpa dem
i deras grundläggande mänskliga behov. Det är fråga om yasidier, kristna och andra. JRS vill
vara ett aktivt och synligt stöd åt dessa utsatta människor.
Johan Appelberg, Ordförande Katastrofkontot
pg 479 16 67 – 1 • Swish 123 105 1507, ange ”Påskkollekt”
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fördjupning

Om vetekornet inte dör
Betraktelse över omslagsbilden
Konstnären Arcabas (1926-2018), som målat omslagsbilden, illustrerar Jesu ord ur Johannesevangeliet om att dö och leva: »Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller
i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd« (12:24).
Det ordet ingår i ett tal där Jesus talar om sin förestående död.
Redan ur ett världsligt perspektiv får vi en hint om betydelsen av detta
Jesusord. Det vi krampaktigt håller fast vid, det vi inte är beredda att släppa och enbart
vill ha för oss själva, kommer att dö i våra händer – utan att bära frukt. Det vi delar
med oss av kommer däremot att ge liv – även om det sker genom att dö.
Döden i dess vidaste bemärkelse är förutsättningen för liv. Föräldrar som offrar
mycket kraft, känslor och resurser för sina barn kan sägas dö – i överförd bemärkelse.
Men genom den försakelsen skänker de liv åt sina barn. Detsamma gäller i allmänhet
för så gott som allt stort som kan uppnås. Det sker oftast genom offer och försakelse,
genom att ge någonting av eller hela vårt liv – alltså genom att dö.
Allt på jorden följer nödvändigt kretsloppet av födelse och död. Människor
föds, ger sitt liv och dör för att ge liv och plats åt andra. Allt vi äter dör för att ge oss liv.
Just detta kretslopp har avbrutits och upphävts genom Jesu död och uppståndelse. I
och genom honom skänks ett evigt liv som inte längre känner av någon död. Och detta
eviga liv har Kristus förvärvat åt oss genom sitt offer på korset, sin död.
På Arcabas målning syns ett träd med stiliserade rötter och krona. En
tjock tvärbjälke verkar skilja de båda delar från varandra. Men det är ett enda träd,
ett enda liv, livet där döden ingår, ett liv som går över dödens gräns. I botten ser vi ett
svart kors som kan symbolisera Kristi kors och hans nedstigande till dödsriket. Han
faller ner i graven så som vetekornet som dör för att ge rik skörd. Genom Jesu död
växer det nya, eviga livet. De många guldkorsen som trädets krona består av visar det
ta överflödande liv. Svart – dödens färg – har förbytts till guld – livets och himmelens
färg. Den blå strimman nere till höger kan hänvisa till dopet, där vi dör och begravs
med Kristus för att uppstå med honom och få del av hans gudomliga liv.
Fastetiden är en väg genom kors och död till uppståndelse. Vi är inbjudna att dö
för vår själviskhet och snålhet, för våra oordnade böjelser och synder, för vår bortvänd
het från Gud för att återigen uppnå Guds barns frihet. En väg som är värd mödan.
kh Dominik Terstriep S.J.
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De gudomliga dygderna

tro iI

”Trons mysterium” – dessa ord
hör vi varje gång vi firar mäs�san. Men vari består då detta
mysterium? Låt oss börja med
ordet ’mysterium’ för att sedan
gå över till ordet ’tro’.
Att vara människa är
att leva ett mysterium. Tillvarons urgrund är
och förblir i långa stycken ett
oändligt mysterium. Varför
finns det något överhuvud
taget snarare än ingenting?
Vad är meningen med vår
existens här på jorden? Hur
finner vi vår väg i tillvaron?
Att vara människa är att
leva detta mysterium. Ett
mysterium som inte låter sig
fullt ut ”be-gripas”. Inte för
att det skulle vara obegripligt
i sig. Snarare är det vår egen
oförmåga att som ändliga
varelser kunna begripa det
oändliga som sätter en gräns.
Även den Heliga skrift vittnar
på många ställen om denna
"Att tro är ... att tro på Jesus och som Jesus." Simon från Cyrene hjälper
begränsning i den mänskliga Jesus att bära korset. Målning av Sieger Köder (1925-2015).
existensen (Jes 55:8, Rom
11:33-35).
Sist och slutligen förlorar sig detta mysterium i det Absoluta Mysterium som vi
kallar för ’Gud’. Att vara människa är att vara en varelse vars hela väsen är inflätat i
detta Absoluta Mysterium. Detta Mysterium är därmed något som konstituerar oss
som människor. Det är inte ett Mysterium som vi har. Det är ett Mysterium som vi Är.
Men vad betyder då ”trons mysterium”? Vår tro har som sin grund det
Människoblivna Ordets tro, d.v.s. Jesu egen tro. Vår tro heter ju inte ”gudendomen”,
utan kristendomen. Vi tror inte på ”gud” sådär i största allmänhet, utan på den Gud
som uppenbarat sig i Jesus Kristus (1 Joh 4:2-3).
Kyrkans tro på Jesus har därmed som sitt fundament Jesu egen tro. Han som är
Forts. på nästa sida:
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Forts. från föreg. sida:

trons upphovsman och fullkomnare (Heb 12:2). Jesus står i sin mänsklighet inför sam
ma Mysterium som vi. Ett mysterium som Han omfamnade i tro, hopp och kärlek.
Minns Hans ord på korset: ”Fader, i dina händer lämnar jag min ande.” (Luk 23.46)
Att tro är därmed att tro på Jesus och som Jesus. För i tron samarbe
tar människans förnuft och vilja med Guds nåd (KKK 155). ”Tron är en förnuftets
handling som bejakar den gudomliga sanningen. Det är viljan som driver fram denna
handling, och viljan påverkas av Gud genom nåden”, skriver Thomas av Aquino i en av
sina skrifter (ST II-II 2, 9).
Vidare lär Kyrkan att tron är en gåva. En gåva från den treenige Guden. Tron är
alltså inte en fråga om prestation. Tron är en gåva. En gåva som endast kan tas emot
i frihet. Och vägen till att i frihet kunna omfamna denna tro, kan många gånger vara
lång.
Erfarenheten lär oss att vår frihet är beskuren. Skälen till detta kan vara många. En
negativ självbild, tidsandans irrbloss, felaktiga gudsbilder samt våra egna medvetna
synder. Allt sådant, och mer därtill, kan hindra oss från att i frihet ta emot uppenbarel
sen i Jesus Kristus.
Vikten av att finna rätt fokus i livet är också avgörande. Vad längtar jag efter egentli
gen? Vad vill jag innerst inne? Vad är det som verkligen skänker livet mål och mening?
Att tålmodigt och stilla lyssna på livet, d.v.s. att be, är av fundamental betydelse. För
i bönen hör vi inte ”något”. I bönen hör vi oss själva som ett Guds tilltal. Vi hör oss
själva som det ord som talats till sig själv. Och Gud lyssnar och ger sig själv till svar.
Till sist ebbar våra frågor ut, så även vårt motstånd mot att tro.
Vår egen oförmåga att kunna lösa tillvarons alla frågeställningar och problem öppnar
en väg att i frihet välja att leva detta trons mysterium. Ett val som har sitt ursprung i
Guds egen suveräna frihet.
Slutligen är det kärleken till Jesus Kristus, det ”trovärdiga vittnet” (Upp 1:5), som
upplöser alla våra tvivel. Och ur den kärleken föds tron på Honom som har besegrat
världen (1 Joh 5:4).
Låt oss be om trons gåva, den tro som genom Jesus Kristus verkar i oss med sin
kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära och tänka (Ef 3:29). Ty ”den som är i
Kristus är […] en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit.” (2 Kor 5:17).
Diakon Anders Wickström

Rättelse från nr 4-2019, "Spridning av aska ... ". I nr 4-2019 av Eugeniabladet, i artikeln ”Spridning av aska inte tillåten för katoliker” (s 27), hade jag på en punkt gjort en slarvig översättning från det
refererade dokumentet från Vatikanen på engelska, vilken härmed rättas. Meningen i första stycket, som
inleds med ”Kongregationen exemplifierar här med…” ska i sin helhet lyda på följande sätt: ”Kongregationen exemplifierar här med tanken på döden som personens utplåning, att personen skulle ’förenas’ med ’Moder Jord’ eller ’universum’ eller återgå till ett slags kretslopp, dvs återfödas, eller att döden skulle leda till en evig
’befrielse’ av själen från kroppen.” Tyvärr hade ”kropp" och ”person" använts som synonymer, vilket förstås
inte är korrekt. Jag beklagar ev förvirring som kan ha orsakats av denna sammanblandning.
THOMAS IDERGARD S.J.

8

rapporter
Bergtunnel Akalla invigdes den 4/12 2019, på S:ta
Barbaras dag, av kyrkoherde Dominik Terstriep.
Kyrkoherden invigde också en staty av S:ta Barbara, som är skyddshelgon för bl.a. sprängare, murare
och gruvarbetare. Enligt katolsk sed (byggföretaget STRABAG är österrikiskt) placerades statyn på i
en nisch inne i tunneln.
Pater Dominik Terstriep har i egenskap av kyrkoherde i S:ta Eugenia fått två nya utnämningar. Sedan
1/1 2020 är han rektor för den Engelska missionen.
Han har också utnämnts till rektor för S:t Josefs
kapell på Katolska kyrkogården. Även framtida
kyrkoherdar i S:ta Eugenia kommer att ha denna
titel, eftersom kapellet ligger inom S:ta Eugenias
område.

Barnens julfest firades som de senaste åren på Epifania,
Trettondedag jul, med dans och lekar på kyrktorget. Mer eller
mindre kända vise män, tomtar och prinsessor sågs i vimlet.  
RAPPORTER fortsätter längst ner på nästa sida:

Kollekter och insamlingar: Adventsmarknaden 30/11: 63 402 kr till behövande äldre inom
församlingen • Stiftets adventsinsamling, kollekt 1/12: 24 830 kr till åtgärder mot torkan i
Eritrea (Caritas) • Livets söndag 15/12: 23 353 kr till Livets fond (Respekt) • Julkollekten 2426/12: S 61 773 kr till skolor i Myanmar..
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information

Högtider och speciella gudstjänster i fastetid
26/2 – Askonsdag: Faste- och abstinensdag. Mässor med askliturgi kl 7.30, 12, 18.  
6/3 – fredag: Eukaristisk tillbedjan kl 8-21, avslutas med completorium kl 20.40. Obs! Ingen
korsvägsandakt denna dag.
19/3 – torsdag: S:t Josef, Jungfru Marias brudgum, högtid. Mässa kl 7.30, 12, högmässa 18.
22/3 – 4:e söndagen i fastan, Laetare: Mässor kl 8, 9.30, 11. 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
in all masses.
25/3 – onsdag: Herrens bebådelse – Jungfru Marie bebådelsedag, högtid. Mässa kl 7.30,
högmässa 18.
3/4 – fredag: S:ta Eugenia kyrkas invigningsdag. Mässor kl 7.30, 18.
Eukaristisk tillbedjan kl 8-21, avslutas med completorium kl 20.40. Obs! Ingen korsvägsandakt denna dag.
Se vidare Stilla veckan • Påsktiden, s 14 samt Högtider under Påsktid och försommar, s 15.

Ordinarie gudstjänsttider: Se s 2 samt mer utförligt i Veckobladet.
Forts. RAPPORTER från föreg. sida:

Ekumenisk vesper i Böneveckan
för kristen enhet ägde rum måndag
20/1. Biskopen i Uppsala stift, Sv.K.,
Karin Johannesson, predikade och
intervjuades sedan av kyrkoherde
Dominik i serien Livshistoria & in
sikter. Samtalet handlade bl.a. om
Karin Johannessons nyutkomna
bok Thérèse och Martin - Karmel och
reformationen i nytt ljus. Men också
om hennes väg i livet, från uppväxten i Filipstad, Värmland, till teologistudier, akademisk karriär, prästvigning och slutligen utnämningen till
biskop i Uppsala. Både vespern och
intervjun var välbesökta, vilket visar
det stora intresset för kristen enhet.
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Fastereträtt

”Omvänd er!
Himmelriket är
nära!”
Syster Siluana från benediktinklostret Mariavall ger oss andliga impulser vid fastetidens början.

• Meditation av syster Siluana
• En timmes eukaristisk tillbedjan
• Möjlighet till bikt
• Anförande av syster Siluana
• Tyst och gemensam bön
• Reträtten avslutas med vesper kl 17

Med utgångspunkt i drottning Josefinas
liv och Jungfru Marias vägledning talar
syster Siluana i två anföranden om vår
egen omvändelse, aktualiserad nu i
fastetiden.

S:TA EUGENIA KYRKA • LÖRDAG 29/2 • KL 14-17.20
Varmt välkommen!

Fastetiden börjar
• 25/2 Fettisdag: Filmen Att angöra en brygga (Tage Danielsson 1965, 103')
visas i Övre salen kl 18.45. Completorium (kvällsbön) i kyrkan kl 20.40.

• 26/2 Askonsdag: Faste- och abstinensdag (man äter inte kött och nöjer sig
med ett lagat mål). Mässor med askliturgi kl 7.30, 12. 18.

• 29/2 Lördag, Reträttdag för församlingen: Se affisch ovan.
• Korsvägsandakter: Fredagar kl 18.45 på svenska: 28/2 • 13/3 • 20/3 • 27/3 (Kör-

verk infogas i korsvägsandakten vid detta tillfälle, se s 13).

Obs! 6/3 och 3/4 utgår på grund av Eukaristisk tillbedjan hela dagen och completorium kl 20.40.

• Stations of the Cross: Wednesdays at 6.45 pm in English: 4/3 • 11/3 • 18/3 • 25/3.
Please note, on 1/4 there will be a choir concert instead of the Stations of the Cross (see p 13).

Matinsamling till fattiga och hemlösa i Stockholm.
Söndagarna 22/3 • 24/5 • 2/8 • 11/10 • 13/12. Vi är alla inbjudna att under offertoriet
i dagens alla mässor bära fram kassar med hållbar mat och hygienartiklar. Särskilt
uppskattat är konserver, ris, schampo, duschkräm (mindre av cous-cous, bulgur,
knäckebröd).
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Bikt i Stilla veckan
Datum

D. Terstriep

5/4 Palmsöndag

T. Idergard

K. Dietz

M. Schink

J. Nies

10.30-11

9-9.30
10-11

17-17.45

17-18

6/4 Måndag

17-18

18.30-19

7/4 Tisdag

7-7.30

17.30-18.30

8/4 Onsdag

17-18

9/4 Skärtorsdag

17-18
17-18
17-18

18-19.15

12-13

18-19.15

10/4 Långfredag

17.30-18.30 12-13

14-14.45

10-11

11/4 Påskafton

11-12

12-13

19-20

19-20

14-14.45

Tideböner i S:ta Eugenia.
Vesper: onsdagar kl 17.30 (inställt vid konsert på onsdagar, p.g.a. repetitioner).
Lördag 29/2 kl 17 (i samband med församlingsreträtten, se s 11).
Annandag påsk 13/4 kl 17: Högtidlig påskvesper.
Completorium: första fredagen i månaden kl 20.40.
Dessutom följande dagar kl 20.40: Fettisdagen 25/2, måndag 2/3, måndag 16/3,
torsdag 26/3, måndag 30/3, torsdag 2/4.
Även vid andra tillfällen kan tideböner förekomma. Se s 15 samt annonsering i aktuellt nummer av
Veckobladet. Där framgår också när tideböner är inställda, t.ex. under sommaren.

Mässa för S:ta Eugenias seniorer
Onsdag 13/5 kl 11 • S:ta Ragnhilds kapell Josephinahemmet
Lunch för 140 kr serveras i Josephinahemmets matsal efter mässan.
Anmälan till pastorsexpeditionen 08-50578000 senast torsdag 30/4.
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!
Konfirmation av vuxna – 10/5.

Vill du bli katolik?

I högmässan kl 11, Femte påsksöndagen.
Är du vuxen och ännu inte konfirmerad?
Vill du bli det, hör av dig till kyrkoherden.
Boka redan nu in förberedelsekvällen:
Onsdag 6/5 kl 18.45-21. Elisabethrummet (1 tr upp vid caféet).

Kontakta diakon Anders Wickström,
ansvarig för undervisningen av vuxna som vill
döpas eller upptas i Kyrkans fulla gemenskap
(konvertera). Telefon och mailadress finns på
tidningens baksida.
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Musik
Kalendarium – Våren 2019
8/3 ♪ 2:a söndagen i fastan: Orgelkonsert. Ulf
Samuelsson. Kl 13.
27/3 ♪ Fredag: Stabat Mater av G. B. Pergolesi.
Infogas i korsvägsandakten, direkt efter kvällsmässan. Ungdomskören. Kl 18.40.
1/4 		 ♪ Onsdag: Körkonsert. Motetten Fürchte
dich nicht av J. S. Bach samt Stabat Mater av J. G.
Rheinberger. Vokalensemblen. Kl 18.45.
12/4 ♪ Påskdagen: I högmässan: Spatzenmesse
av W. A. Mozart, Hallelujakören av G. F. Händel.
Ungdomskören, Barnkören, instrumentalister.
31/5		 ♪ Pingstdagen: Orgelkonsert. Ulf Samuelsson. Kl 13.

S:ta Cecilia, musikens skyddshelgon, ur en
fransk helgonkalender från 1800-talet.

Körer i S:ta Eugenia församling
Ungefär 100 korister sjunger i de körer som församlingens musiker leder. Dessutom finns
de Filippinska, Ugandiska, Nigerianska och Afrikanska körerna som medverkar i mässan
på engelska och i mässorna med Filippinska och Afrikanska missionerna. Även om vi
har många sångare finns plats för fler. Kontaktuppgifter till kyrkomusikerna finns på
tidningens baksida, till övriga körer på s 21.  
• Barnkören. Flickor och pojkar 8-14 år.
• Kyrkokören. Vuxna i alla stämmor, ca 20 st. Stort behov av tenorer och basar (se annons!).
		
Ledare: Anne Maj Samuelsson
• Ungdomskören. Från 15 år, drygt 30 st. Fler är välkomna, särskilt tenorer och basar. Resa till
Gotland i sommar!
• Vokalensemblen. Ca 20 st. God körvana, bra notläsningsförmåga är en förutsättning.
			
Ledare: Ulf Samuelsson
• Gregorianska scholan (damröster).

Ledare: 	Helena Mann Sundström

UPPROP!!! Kyrkokören, en av Sveriges äldsta, har många medlemmar som är duktiga att
sjunga, MEN just nu har vi väldigt få herrar i tenor- och basstämman. DU, som är duktig att
sjunga, hör av dig till körens ledare, Anne Maj Samuelsson. Våra körer har en viktig funktion i
liturgin och vi vill gärna att kyrkokören fortsatt kan vara en blandad 4-stämmig kör.
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Stilla veckan

•

Påsktiden

Palmsöndagen – 5/4
8
Mässa
9.30
Mässa för stora och små
11	Högmässa*
18
Mass
Fasteoffret samlas in denna dag.

Tisdag i Stilla veckan – 7/4
11

Oljevigningsmässa i Domkyrkan
Obs! Ingen lunchmässa i S:ta Eugenia

Skärtorsdagen – 9/4
19.30

Koncelebrerad högmässa
med fottvagningens ceremoni.
Olivbergsvaka fram till kl 24.

Långfredagen – 10/4
11	Korsvägsandakt för barn
15
Kristi Lidandes liturgi
Kristi uppståndelse. Sieger Köder (1925-2015).

Påskafton – 11/4

Annandag Påsk – 13/4

20.30

8
Mässa 		
11	Högmässa
I Domkyrkan kl 11: Ronny Elia diakonvigs
17
Högtidlig påskvesper

Påskvaka med vuxendop och
upptagning i Kyrkans fulla ge-		
menskap.

Påskmingel med dryck och tilltugg efteråt.

Påskdagen – 12/4
9.30
Mässa för stora och små
11	Högmässa
18
Mass

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

Kristi himmelsfärd – 21/5
8
Mässa
11	Högmässa – Första heliga kommunion
18
Mass

Pingstdagen – 31/5
8
Mässa
9.30
Mässa för stora och små
11	Högmässa
18
Mass – Confirmation
Fler kalenderuppgifter på nästa sida..

Ordinarie gudstjänsttider: Se s 2 samt, mer utförligt, Veckobladet..
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Högtider – påsktid och försommar
26/4 – 3:e påsksöndagen: Mässor kl 8, 9.30,11. Diakon Ronny Elia (vigs 13/4) predikar i högmässan.
Third Sunday of Easter. Mass at 6 pm.
27/4 – måndag: Petrus Canisius, fest. Mässa kl 7.30, 18.
1/5 – fredag: S:t Josef arbetaren. Mässa kl 9.30.
Eukaristisk tillbedjan kl 8-21, avslutas med completorium kl 20.40.
3/5 – 4:e påsksöndagen, Den gode herdens söndag - Böndag för kallelser: Mässor kl 8, 9.30,11.
Fourth Sunday of Easter, Good Shepherd Sunday - World Day of Prayer for Vocations. Mass at 6 pm.
10/5 – 5:e påsksöndagen: Mässor kl 8, 9.30,11. Konfirmation av vuxna i högmässan kl 11.
16/5 – lördag: Mässa kl 9.30, Första heliga kommunion kl 14.
17/5 – 6:e påsksöndagen: Mässor kl 8, 9.30, 11.
Sixth Sunday of Easter: Mass at 6 pm with First Holy Communion.
21/5 – torsdag: Kristi himmelsfärds dag/Ascension Day. Mässa kl 8, Första heliga kom
munion kl 11, Mass at 6 pm.
24/5 – 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.
31/5 – söndag: Pingstdagen/Pentecost Day. Confirmation at 6 pm. Kardinal Anders Arborelius OCD.
6/6 – lördag: Mässa kl 9.30. Konfirmation av ungdomar kl 11. Kardinal Anders Arborelius OCD.
7/6 – söndag: Heliga Trefaldighet. Mässor i S:ta Eugenia kl 8, 9.30, 11. Mässa i Riddar
holmskyrkan kl 18 med anledning av drottning Josephinas dödsdag.
Trinity Sunday. Mass in St. Eugenia at 6 pm.
14/6 – söndag: Kristi kropps och blods högtid. Mässor kl 8, 9.30, 11. Kristi lekamensproces
sion efter högmässan. Barn klädda i "Första-kommunionkläder" särskilt välkomna!
Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ. Mass at 6 pm.
18/6 – 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.
19/6 – fredag: Jesu Hjärtas dag, högtid (Midsommarafton). Laudes kl 7, mässa 7.30, ves
per 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.
20/6 – lördag: Midsommardagen. Laudes kl 9, mässa 9.30.
24/6 – onsdag: S:t Johannes döparens födelse, högtid. Mässa kl 7.30, högmässa 18.
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Gemensamma dopgudstjänster / Communal Baptismal Liturgies
Lördagar kl 14 (utom 11/4, se nedan) / Saturdays at 2 pm
På svenska:

22/2 • 28/3 • 11/4 Påskvaka kl 20.30 • 30/5 • 27/6

In English:

14/3 • 25/4 • 13/6

Barndop i församlingen äger numera rum i en gemensam dopgudstjänst (se datumen ovan). För att anmäla sitt barn till dop kontaktas
pastorsexpeditionen, där man också bokar in sig för en kväll med dopförberedelse. Varje familj kontaktas sedan av den präst som ska döpa
alla de barn som är anmälda till en viss dopgudstjänst..
All baptisms of small children in the parish will take place in comFoto: privat
munal baptismal liturgies (see the dates above). Please register with the Parish Office
for a baptismal service as well as a short course of preparation for baptism. The priest who will
perform the baptism will subsequently contact your family.

Dopförberedelse / Preparation for Baptism
Kurs på svenska måndag kl 19 i Biblioteket: 2/3, 6/4, 4/5, 1/6. Anmälan till pastorsexpeditionen.
Där bokas också tid för dopet som äger rum vid en dopgudstjänst där flera barn döps (se ovan).
Please register with the Parish Office for a short course. Sundays at 4-5.30 pm in the Library:  
15/3, 19/4, 17/5. Please also register for the baptism which will take place in a communal baptismal liturgy for a number of children (see above).

Äktenskapsförberedelse / Preparation for Marriage
Kontakta en präst eller diakon minst två månader före bröllopet.
Lördag 21/3 kl 13-17 i Stora salen, S:ta Eugenia, håller diakon Anders Wickström en kurs
om äktenskap och vigsel (på svenska).
Please contact a priest or a deacon at least two months before the wedding date.
Saturday, April 4, from 10 am to 3 pm, in John Paul II Pastoral Center, Brunnsgränd 4,
Old Town, Stockholm, there will be a course held by father Klaus Dietz S.J. To apply, please
look at www.kpn.se or dial 08-50 557 660. The course is arranged by The Pedagogical Committee of the Catholic Diocese of Stockholm. kpn@katolskakyrkan.se,

Mässa i S:t Josefs kapell på Katolska kyrkogården kl 15:
Mass at the Catholic Cemetary at 3 pm: fredag 28/2, fredag 27/3, tisdag 28/4, torsdag 28/5, måndag 29/6 (Petrus & Paulus), tisdag 28/7, fredag 28/8, måndag 28/9, onsdag
28/10, fredag 27/11, måndag 28/12. Norra begravningsplatsen, Haga, grind 6. Buss 515 till
Linvävartorpet eller gångavstånd från Karolinska sjukhuset.
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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 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. Undervisningen riktar sig till klass 7-9, till
ungdomar födda år 2004-2006.
Konfirmationens sakrament. Förberedelsen sträcker
Maria undervisas av föräldrarna Anna och
sig över två läsår, när eleverna går i klass 8 och 9. För att Joakim. Målning av Daniel Gran, 1700-talet.
börja i klass 9 måste man alltså ha genomgått undervisningen i klass 8 föregående år. Om inte hänvisas eleven först till klass 8. Inga undantag görs
från detta. Konfirmationen äger rum i slutet av klass 9.
* Ring expeditionen för mer info om detta.

Klass 2-6

klass 7
konfirmander 8

KONFIRMANDER 9

14/3

22/2

22-26/2 Läger

28/3

7/3

7/3

25/4

21/3

21/3

9/5

4/4

4/4

16/5 lördag kl 14 (Obs! tiden):
Första kommunion grupp A

2/5

2/5

Förberedelsedag: 15/5 kl 9.30-15.30

21/5 torsdag Kr. himmelsf. kl 11: 16/5
Första kommunion grupp B

16/5

Förberedelsedag: 20/5 kl 9.30-15.30

30/5 Avslutning
14/6 söndag:
Kristi kropps och blods högtid

Procession med kommunionbarnen

30/5 Övning i kyrkan
inför konfirmation 6/6
6/6 lördag kl 11 (samling 10):
Konfirmation

Klass 2-6: Stefan Nordström • stefan.nordstrom@sanktaeugenia.se
Klass 7: Agnes Rysinska • agnes_rysinska@hotmail.com
Konfirmander 8: Ronny Elia (vigs 13/4 till diakon) • ronny.elia@sanktaeugenia.se
Konfirmander 9: Thomas Idergard S.J. • thomas.idergard@sanktaeugenia.se
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Katolskt forum
KURSER våren 2020 – i samarbete med S:ta Birgitta folkhögskola.
Samtal om dagens evangelium. K. Dietz S.J. Torsdagar. Biblioteket kl 11–11.45.  
NY KORTKURS: Katolskt självförsvar - apologetikens grunder. T. Idergard S.J. Tisdagarna
24/3, 7/4, 5/5, 19/5, 2/6. Övre salen kl 19. 100 kr.
Ikonmåleri/Classes in Icon painting. A. Deriev. Tre kurser: 13-15/3; 17-19/4; 15-17/5. Fredag
kl 15-21, Lördag14-20, Söndag 10-15.30. Elisabethrummet.1500 kr/kurs (inklusive material).
Forum Filmklubben - att se på film som du lyssnar på musik. Filmer i urval av Sventhomas Nordlöf, dj, poet, psykolog. Första lördagen i månaden kl 18.15, förfilm 17.30. Info inför varje tillfälle.
Vidgade Vyer - kurser för daglediga. Skapande, sång, ryska, operans historia ges denna
termin. Det finns platser kvar! Anmälan: 08-50578023 eller katolsktforum@sanktaeugenia.se

Föredrag och samtal.
18/2: Har Gud skrivit Bibeln? Tord Fornberg prof. em. i exegetik förläser om hur man kan
läsa och förstå Bibeln. Övre salen kl 19.
20/2: I full blom med Edward Blom. Välkommen till en kväll med Edward Blom. Stora salen kl 19.
25/2: Fettisdagsfilm! Att angöra en brygga. Regi: Tage Danielsson (1965, 103’). Övre salen
kl 18.45. Completorium kl 20.40 i kyrkan. Ansvarig: Björn Walther.
5/3: Vänd mot Herren - om böneriktningen i liturgin. Dominik Terstriep S.J. om den teologiska och historiska bakgrunden. Stora salen kl 19.
12/3: Gud i tider av ofärd, del 2: Alfred Delp SJ. Dominik Terstriep S.J. Biblioteket kl 19.
17/3: Existentiellt samtalscafé - om kvinnlighet. Välkommen att diskutera! Intro: Lovisa
Bergdahl, Annica Parts.
24/3: Óscar Romero. Föreningen för Solidaritet med El Salvador, Stockholm, inbjuder till  
högtidlighållandet av den salige Óscar Romeros 40-åriga dödsdag. Mer info kommer.
26/3 och 2/4: Film i fastan. Ben-Hur. Regi: William Wyler (1959). Visas i två delar. Biblioteket ca kl 18.45. Completorium kl 20.40 i kyrkan. Ansvarig: Björn Walther.
31/3: Gud i tider av ofärd, del 3: Dietrich Bonhoeffer. Camilla Lif, präst i Katarina för
samling, SvK. Biblioteket kl19.
18/4: Kulturnatt Stockholm 2020. Program i S:ta Eugenia kl 18-24! Mer info kommer.  
23/4: En strävan efter sanning. Bengt Kristensson Uggla professor i filosofi, Ulf Jonsson
S.J. professor i religionsfilosofi. Stora salen kl 19.
28/4 John Henry Newman. Philip Geister S.J. rektor för Newmaninstitutet. Biblioteket kl 19.
12/5: Nelly Sachs författarskap. Axel Englund docent i litteraturvetenskap. Biblioteket kl19.
Katolskt Forums program uppdateras hela tiden. Gå in på hemsidan, maila eller ring programansvarig
Sofia Rosshagen katolsktforum@sanktaeugenia.se • 08-505 780 23 • www.sanktaeugenia.se  Katolskt Forum
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Samtal om sorg
När man förlorat en anhörig eller vän genom
dödsfall kan det vara till stort stöd att dela
sina tankar med andra i en liknande situation.
Vi rekommenderar dock att man väntar minst
ett halvår efter dödsfallet innan man går i
sorgegrupp. Vi träffas sex gånger under våren, i
S:ta Eugenia kyrka, Biblioteket.
• Tider: fredagar kl 13-14.30 den 13/3, 27/3,
17/4, 8/5, 29/5 och 5/6.
• Samtalsledare: Diakon Stefan Nordström och Margareta Egeberg.
• Sista anmälningsdag: 6/3.
• Begränsat antal deltagare.
• Anmälan och information: Diakon Stefan Nordström (tidningens baksida)

Församlingsmöte
Fredag 24/4 • Stora salen kl 19

BYG G PRO
JE

KT!!!

Huvudtemat för församlingsmötet 2020
blir de föreslagna tillbyggnaderna.
Under de senaste åren har alltfler människor
funnit vägen till våra gudstjänster och vår
övriga verksamhet. Det är förstås väldigt glädjande, men samtidigt innebär det utmaningar,
inte minst vad gäller lokaler. Kyrkoherden
och församlingens råd har därför sedan en tid
tillbaka undersökt möjligheten att bygga nya
lokaler ovanpå nuvarande kyrktorget, kyrkan
och församlingssalarna på bottenplanet.
Projektet har nu kommit så långt att det finns
färdiga arkitektritade förslag på tillbyggnader
(bilden t.v. visar ett av dem). Men även om det
ser hoppfullt ut i fråga om bygglov återstår
många frågor att lösa innan det kan bli aktuellt
att börja bygga. Hur ska de nya lokalerna utformas? Hur ska de disponeras? Vad ska prioriteras? Och hur ska bygget finansieras?

Alla församlingens medlemmar och
vänner hälsas välkomna till en kväll med
presentation av planerna, diskussioner,
förtäring och trevlig samvaro!
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Etio-Eritreanska missionen
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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: 22/3 • 24/5 • 2/8 • 11/10 • 13/12.
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: 14/3, 18/4, 9/5, 10/10, 14/11, 12/12.
For information, please contact:  eddypeminda@gmail.com.
Filipino Choir sings in Mass in English and in Filipino  Mass  
Please contact  cfcfflstockholm@gmail.com.
Uganda Choir sings in Mass in English.

Sing in

a Cho

ir!

Please contact Florance Mukasa: 070-0373829, mukf2013@hotmail.com

Nigerian Choir sings in Mass in English. Please contact ebyadazion@yahoo.com, Trudymicael@yahoo.se
Father Dominik Tertstriep S.J. , Parish Priest in St. Eugenia, was on January 1st 2020 appointed Rector of the English Mission.  

Welcome to English Religious Instruction Classes!
The Catholic Parish (St. Eugenia's) are glad to work with
you in helping your child to a deeper Catholic faith in
Jesus Christ. We help the children 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.
Available classes: Pre-communion, First Holy Communion (1st and 2nd year), Post-communion, and Confirmation. For more information, please contact: sr.veronica@sanktaeugenia.se
• 17/5: Sixth Sunday of Easter: First Holy Communion in the Mass at 6 pm.
• 31/5: Pentecost Day: Confirmation in the Mass at 6 pm. Kardinal Anders Arborelius OCD.
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S:ta Ragnhilds kapellförsamling Bromma
Mässfirande, Eukaristisk tillbedjan,
Bikt - se sid 2.
Kyrkkaffe - serveras i Allmänningen efter
söndagens mässor
Teologisk cirkel - Gud och det onda
fortsätter i Allmänningen (ingång ba
kom huset) följande måndagar kl 18.30:
24/2, 9/3, 23/3, 6/4, 20/4. Valfritt att
komma alla eller enstaka gånger. Kursansvarig: Pater Rainer Carls S.J.
Trosundervisning - för barn på låg- och mellanstadiet.
Efter söndagens 9.30-mässa och kyrkkaffet följande
datum: 8/3, 22/3, 19/4, 3/5, 17/5, 31/5.
Föräldragrupp i Allmänningen, medan barnen har undervisning, med diskussion om sådant som tas upp i
barngrupperna.
Maria-andakt i Skogskatedralen fredag 1/5 kl 13. Första
heliga kommunion lördag 23/5 kl 14.
Nyinflyttade barn anmäls till Elisabet Degen: elisabet.degen@telia.com.
Handarbetsgruppen - öppen för alla intresserade, träffas varje tisdag kl 10-12 i Allmänningen.

– Påskens gudstjänster i S:ta Ragnhilds kapell –
Palmsöndagen ‑ 5/4

Påskafton ‑ 11/4

11

Mässa med palmvigning
och procession
13 	Kaldeisk mässa

16	Kaldeisk gudstjänst
20
Påskvaka

Skärtorsdagen ‑ 9/4

Påskdagen ‑ 12/4

16 	Kaldeisk mässa
19.30 Mässa med fottvagningens
ceremoni och eukaristins åminnelse

11	Påskdagens högmässa
13.30 Kaldeisk påskmässa

Långfredagen ‑ 10/4

Annandag påsk ‑ 13/4

11 	Kaldeisk Långfredagsliturgi
15
Kristi lidandes liturgi med
korsets hyllning

11	Högmässa
13.00 Kaldeisk mässa

S:ta Ragnhilds kapell • Josephinahemmet • Drachmannsgatan 2 • 168 49 Bromma • 08-37 29 45 • T-bana: Islandstorget
Pater Rainer Carls S.J.: 08-37 21 66, pater.carls@gmail.com • www.josephinahemmet.se •
www.sanktaeugenia.se (under Kapellförsamlingar/S:ta Ragnhild)
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Ur våra kyrkböcker
Genom dopets sakrament har i Kyrkans gemenskap upptagits:
Julia BJÖRN
Sakarias EKLÖF KOJHASSARLY
Elvie COOKLIN
Elias EKELÖF
Logan JENSEN

Uzo MBAMALU
Clara CARLFJORD
Aurora PACHECO SAINSBURY
Rickardo GEORGIS
Stella STIERNSTEDT

Laura SALH
Cornelis ERIKSSON THORELL
Josefin KARIM
Charlie NAURIN

Herre, gör dem genom dopet till dina trogna lärjungar!

Genom äktenskapets sakrament har förenats:
Fiona LINDBLOM och Gustavo MARENALES
Herre, må de återspegla Guds kärlek till människorna!

Våra avlidna:
Ghebre TECLE, 62
Slawomir PALCZEWSKI, 49
Jozsef ILLÉS, 79
Irma RABAK, 75
Czeslaw WOJDA, 82

Gun WANDERS, 77
Borghild BROOMÉ, 92
Kerstin WINGÅRD, 90
Wiltrud LINDH, 96
Maj WALLIN, 82

Lennart CERVALL, 88
Marek JAROSZEK, 79
Margit PAPP, 75
Eduardo RIVERA
Birgitta ARTHURSDOTTER, 77

Herre, låt ditt eviga ljus lysa över dem!

Katolsk Bokhandel
Rötter och krona - En fastevandring under träden.
Ylva Eggehorn • Verbum 2019 (235 kr)
Därför sörjer jorden.
Peter Halldorf • Silentium skrifter 2019 (225 kr)
Samlade skrifter: Ur de älskandes liv - Bilder - De utsatta
Birgitta Trotzig • Bokförlaget Faethon 2019 (425 kr)
Påskljus för hemmet.
Höjd: 120 mm. Diameter: 60 mm (125 kr).

www.katolskbokhandel.com

Öppen samtalsgrupp för frånskilda och separerade.
Följande måndagar: 3/2, 2/3, 6/4, 4/5. Konferensrummet kl 19. Samling på kyrktorget innan.
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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 Thomas Idergard
505 780 17
Pater Klaus Dietz		076-9489689
Pater Rainer Carls
37 21 66
Pater Peter Fresman
Pater Jörg Nies
073-8005123
Diakon Stefan Nordström
505 780 08
Diakon Anders Wickström
505 780 15
Abba Uqbamariam Tesfamariam
505 780 26, 072-014 54 09
Abba Asfaha Kidanemariam
073-666 11 68
Fader Adris Hanna
070-773 20 65
Diakonkandidat Ronny Elia
073-5050544

kyrkoherde@sanktaeugenia.se
thomas.idergard@sanktaeugenia.se
klaus.dietz@sanktaeugenia.se
pater.carls@gmail.com
p.fresman@swipnet.se
jorg.nies@sanktaeugenia.se			
stefan.nordstrom@sanktaeugenia.se
anders.wickstrom@sanktaeugenia.se
uqbamariam.tesfamariam@katolskakyrkan.se
asfaha.kidane@sanktaeugenia.se
adris.hanna@katolskakyrkan.se
ronny.elia@ sanktaeugenia.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
Vik. programansvarig: Annica Parts		
Ungdomskonsulent: Rodas Berhane
073-5593320
Ekonomiansvarig, volontärsamordnare: Pehr Thorell
505 780 04
Expeditionsansvarig: Mirtha Basombrio		 505 780 01
Informatör, administratör: Elisabeth Kvist		 505 780 03
Fastighetsansvarig: 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
annica.parts@sanktaeugenia.se
ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se
pehr.thorell@sanktaeugenia.se
exp@sanktaeugenia.se
elisabeth.kvist@sanktaeugenia.se
henrik.strom@sanktaeugenia.se

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

kbh@katolskbokhandel.com		
info@josephinahemmet.se
info@katolskakyrkogarden.se
chn.kunkel@icrsp.org

611 34 35
37 29 45
611 12 29
070-278 15 12

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

