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Mässa

LEDARE

Smärta
”Efter fyra dygns olidlig smärta har jag nu fått smärtlindring så att jag kan sova
om nätterna. Bättringen är på väg men en muskelbristnings läkning tar tid, sa
läkaren.” Det skrev en församlingsmedlem för några år sedan till mig efter en lång
tids sjukdom med olidliga smärtor. Hans brev har sedan dess inte släppt mig och
fått en ny aktualitet mot bakgrund av den smärta vi dels bevittnar, dels själva får
erfara. Krig, miljöförstöring, samhälleliga omvälvningar, sjukdom, personliga förluster – allt detta kan utlösa kroppslig och andlig smärta. Smärta väcker frågor,
också för en troende.
ÄR SMÄRTA NÖDVÄNDIG, denna obehagliga fysiska eller känslomässiga
upplevelse? Ja! Om vi gillar svaret eller ej. Smärta ingår i människans vill
kor och har minst två sidor. Å ena sidan är den en inbyggd skyddsreflex. När
smärtnerverna stimuleras skickas smärtsignaler till hjärnan och direkt till
kroppens muskler. Just den informationen gör att jag snabbt kan dra undan
handen som lagts på en het platta. Den som inte känner någon smärta alls kan
lätt bli skadad, eftersom han inte känner av faran. Smärtan indikerar att nå
gonting inte är som det ska eller som vi önskar att det ska vara; den varnar oss.
Men obehaget står kvar.
DE FLESTA VILL INTE UPPLEVA SMÄRTA utan snabbt bli av med den. Det
är en fullkomligt normal reaktion, även om smärta är förknippad med så stora
företeelser som förlossning och födelse. Ibland framstår det som om smärtan
är en nödvändig ledsagare till de viktiga tingen i livet. Vi kanske kan uppnå ett
personligt framsteg bara genom smärtsam försakelse, hård övning och disci
plin. De som offrar någonting kan känna smärta över förlusten av tid, pengar
och känslor, men gör det ändå, för de tror att målet är värt insatsen.
Men det är skillnad om jag själv väljer något som innefattar smärta, eller
om jag drabbas av den genom främmande inverkan. Dessutom är det ibland
svårt att hitta den direkta orsaken till att den inte vill släppa. Och ibland hän
der det att vi förvållar oss smärta för onödiga eller rentav skadliga värderingar,
attityder och handlingar.
I KRISTENDOMEN HAR SMÄRTAN EN OVANLIGT FRAMSKJUTEN STÄLLNING, vilket tydligast kommer till uttryck i korset. Guds Son själv led smärta
och kallas i kyrkans tradition – inspirerat av profeten Jesajas lidande tjänare (jfr
Forts. på nästa sida:
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Forts. från föreg. sida:

Jes 53:3) – ”Smärtomannen”. Att Jesus drabbades av smärta är en naturlig nöd
vändighet av att han blivit människa och därmed delar våra villkor. Det gäller
inte bara pinan i samband med hans korsfästelse utan hela hans liv. Den lille Je
sus måste ha känt smärta när han som barn ramlade och slog sig på knäet. Den
”offentlige” Jesus led av människors oförståelse och otillgänglighet inför hans
helande budskap. Han tömde smärtans bägare till dess drägg i botten. Också
jungfru Maria drabbades av smärta. I fromheten mediteras hennes sju smärtor
som är förknippade med det Jesus måste gå igenom och som skar genom hen
nes modershjärta som ett svärd.
FINNS DET EN ANDLIG MENING MED SMÄRTAN? Eller får man till och
med fråga om det i likhet med dess naturliga också finns en andlig nödvändig
het för smärtan? Författaren till det brev jag fick för några år sedan, skrev sig
fram till ett personligt svar, hans och inte alla troendes svar. Kanske kan vi bara
på så vis närma oss smärtan, inte genom att tvinga på en lidande ett teoretiskt
svar, utan genom att lyssna till en smärtans expert, någon som har erfarenhet
av den. Det jag fick läsa, har en egendomlig styrka i dess ovissa visshet, och
kanske också kan beröra och hjälpa andra:
”Att ha verkligt ont är ett sätt att lära känna Gud. Hur är han, när han är långt
borta? Hur är jag, när jag är långt borta från honom? Han är den samme.
Orubbligt fast. Och kärleksfull genom sina sändebuds-människor. Han är otroligt
tyst, han lyssnar in min smärta, till min stora förtvivlan och hjälplöshet. Han vill
ta emot den. Det sker ett saligt byte: han tar emot min smärta och han ger sin
EGEN SMÄRTA till mig. -Ta HAND OM DEN, säger han. Den har övervunnit
världen. Så – det gör också ont: att tro. Genom tårar och trötthet. Men i ett obegripligt hopp som omger mig och manar mig framåt mot den nya dagens gryning.
I smärtan – och just i den – har jag en broder i Jesus Kristus: en uthållighetens
vän. Alltså är det – utan överord – att söka bli vän med smärtan ett tyst försök
att bli och förbli vän med Herren Kristus. Och detta gäller ju bara min muskelbristning. Men intet under är för litet. När förhänget i templet brister – ända upp
ifrån och ner, gäller det inte bara mig utan oss alla – i hela världen.”
Må smärtans man vara allas vår tröst i smärtans natt och ensamhet!

Omslagsbilden. Smärtomannen.
Målning av Albrecht Dürer, ca 1493
(Wikimedia Commons)

KH DOMINIK TERSTRIEP S.J.
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FÖRDJUPNING

S:ta Eugenia kyrkoråds nya arbetssätt
Tanken med att forma ett enda församlingsråd i stället för två separata råd är att få ett
bättre helhetsgrepp om församlingens verksamhet. Pastorala och ekonomiska frågor är
sammanflätade och påverkar varandra starkt. Det den 24 april 2022 nyvalda kyrkorådet
kan på ett mer effektivt sätt diskutera och fatta beslut om församlingens utåtriktning och
aktiviteter.
Ytterligare en önskad effekt av nyordningen är ett bättre samarbete mellan kyrkorådet
och församlingens anställda medarbetare såväl som att församlingsmedlemmarna får
en större delaktighet.
I samband med den nyordning som det extra församlingsmötet den 23 januari
2022 i stort sett enhälligt beslutade om, vill jag skissa närmare på kyrkorådets arbets
sätt. Hjulet uppfinns inte på nytt, men det framtida arbetet kommer att skilja sig i sin
konsekvens från tiden med de två separata råden.
KYRKORÅDETS ARBETSSÄTT. Det huvudsakliga arbetet organiseras i utskott. Arbe
tet i utskotten sker i samråd med kyrkoherden som hålls underrättad om de behandla
de ämnena. Kyrkoherden kan välja att närvara vid vissa sammankomster. Möten med
hela kyrkorådet ska begränsas till det nödvändiga. På dessa sammankomster presen
terar utskottsföreträdarna förslag som utarbetats i utskotten. Förslagen kan – om det
finns behov – diskuteras ytterligare, sedan beslutas och verkställas.
Kyrkorådsarbetet ska drivas av sex utskott med följande tentativa namn. Arbetsområ
dena täcker de i stiftets församlingsordning nämnda uppgifterna inför rådsarbetet (jfr
§§ 10.3 och 11.3):
1. Vittnesbörd
Utskottet främjar spridandet av Kristi budskap. Verksamheter som trosunder
visning för vuxna, ungdomar och barn, Katolskt forum, församlingens när
varo på sociala och andra media såväl som alla sätt att evangelisera ingår i ut
skottets arbete. En viktig målgrupp som det ska fokuseras på är de som glidit
bort från kyrkans liv. Berörda på detta område är: präster, diakoner, ordens
systrar, ungdomssekreterare, kateketer, Katolskt forums programansvariga och
referensgrupp, församlingens informatörer.
2. Caritas
Utskottet främjar engagemanget för behövande och nödställda som söker sig
till församlingen, som bor i upptagningsområdets utsatta förorter, och även
internationellt. Berörda på detta område är: diakoner, expeditionen, äldrean
svarig, Katastrof- och utvecklingskontot, projektrelaterade grupper.
Forts. på nästa sida:
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Forts. från föreg. sida:

3. Gemenskap
Utskottet främjar att församlingens olika grupper och grupperingar, ålders
grupper och nationaliteter växer samman i kyrkans tro, möts vid regelbundna
tillfällen som helhet, har utbyte i olika format och firar tillsammans. I arbetet
ingår också det ekumeniska engagemanget. Därutöver hjälper utskottet till att
rekrytera volontärer till församlingens olika aktiviteter. Berörda på detta om
råde är: präster, diakoner, ordenssystrar, äldreansvarig, ungdomssekreterare,
de nationella missionerna, företrädare för de olika grupperna.
4. Bygg och fastighet
Utskottet främjar underhållet och vidareutvecklingen av församlingens fastig
heter (Katthavet 7 och Sörgården). Den estetiska gestaltningen av församlings
lokalerna, inkl. kyrksalen ingår i utskottets arbete. Berörda på detta område är
församlingens fastighetsansvarige, ekonomi- och personalchef, specialister.
5. Finans
Utskottet främjar församlingens ekonomiska utveckling, vilket innebär att på
ansvarsfullt sätt förvalta tillgångarna och staka ut nya vägar för finansieringen
(fundraising). Berörda på detta område är: församlingens ekonomi- och per
sonalchef, specialister.
6. Personal
Utskottet främjar kontakten mellan anställda medarbetare och volontärer, bi
drar med att lösa eventuella personalkonflikter och hjälper vid behov till med
rekrytering av nya anställda. Berörda på detta område är: församlingens eko
nomi- och personalchef, specialister.
Varje vald ledamot ingår i minst ett utskott. Utskotten ska kunna adjungera sakkunni
ga, specialister och andra till utskottsarbetet. På detta sätt underlättas för intresserade
att vara med om ett projekt och efter dess avslutning lämna utskottet igen. På så vis
kan församlingsmedlemmarna uppnå större delaktighet.
Kyrkorådets ledamöter är drivande i utskottets arbete, kallar till och leder mötena,
samt arbetar med att ta fram beslutsunderlag för kyrkorådet.
Kyrkorådet påbörjar någonting nytt och får under mandatperioden se hur arbets
sättet fungerar till församlingens bästa och Guds större ära. Jag är tacksam för de
mycket engagerade ledamöterna och ber församlingsmedlemmarna att aktivt delta i
deras arbete, komma med idéer, initiativ, iakttagelser och handfast hjälp för att vi till
sammans ska kunna vidareutveckla det arv som har anförtrotts åt oss.

KH DOMINIK TERSTRIEP S.J.
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RAPPORTER
Första heliga kommunion,
engelskspråkiga gruppen,
i närvaro av pater Swami
nathan Krishnamurti SJ,
kyrkoherde Dominik
Terstriep S.J. samt
församlingssystrarna
Veronica, Rose
och Perpetua
DMBM.
Foto från
gruppen.

Under
våren och försom
maren gick som vanligt ett
stort antal barn i församlingen till
sin första heliga kommunion. Många
ungdomar tog också emot konfirma
tionens sakrament. Här ses ett urval
av bilder från högtiderna. Vi önskar
alla barn och ungdomar Guds rika
välsignelse, nu och
i framtiden!

Första heliga kommunion, kaldeiska gruppen i Tensta, i närvaro av biskop Saad Sirop Hanna
samt fader Antonius Almaleh. Foto från gruppen.
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Konfirmation, engelskspråkiga gruppen med kardinal Anders Arborelius, kyrkoherde Dominik Terstriep
S.J. samt en gästande präst. Foto från gruppen.
Konfirmation, svensk
språkiga gruppen med
generalvikarie Pascal
René Lung OP och pater
Thomas Idergard S.J.
Foton från gruppen.
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Till minne av Carl-Eric Weber • 11 april 1936 - 24 juli 2022
Vid en av våra utflykter visade Carl-Eric
en mycket gammal gravsten utanför en
kyrka i Uppsala. Fritt översatt stod det:
”Vilka vi var kan göra detsamma, vi var
människor, vi var kristna.” För Carl-Eric
var det så, alla hans akademiska meri
ter, all hans gedigna kunskap, det var
betydelselöst mot att vara människa och
kristen.
Lojalitet med Kyrkan och bönen bar
honom genom hela livet. Han var djupt
rotad i sin katolska tro men följde med
intresse allt som hände i andra kristna
kyrkor. Varje söndag satt han troget
bedjande längst bak i sitt andliga hem
S:ta Eugenia församling. När sjukdomar
hindrade honom gladde han sig åt Livesändningarna.
Foto: privat
Som lärare mötte han elever och
studenter ansikte mot ansikte, vänligt uppmuntrande med stilla humor och sin djupa
kunskap. Katekumener och studiegrupper guidade han i katolsk tro. Han hade den
goda gåvan att vara en god lyssnare som bekräftade den han samtalade med på ett
genuint och stilla vis.
Genom Katolska bokhandeln, Katolskt forum och poddar höll han sig uppdaterad
om det senaste, alltid sökande ny kunskap.
När han bjöd hem vänner så möttes man av en gentleman och estet som generöst
bjöd till bords och gladde sig åt att se vänner njuta. Goda samtal där djup och skratt
blandades, som vi nu får bevara som fina minnen.
Som reseledare till Israel var han enastående med sin kunskap. När skolledare eller
lärare guidades så var det viktigt att överallt läsa ett bibelord för att följa Jesu vand
ringar. Tack vare hans vänskap och kontakter öppnades dörrar hos både judar och
palestinier. En extra koffert han släpat med ställdes diskret hos den fattiga palestinska
familjen. Hur många som han hjälpt frikostigt även i Sverige är svårt att säga. Han
tyckte det inte var något att prata om.
Varje människa är värdefull i vår församling. Carl-Eric var en förebild som en tro
fast, genuin människa och bedjande kristen. I hans dödsannons stod det: ”Jesus såg på
honom med kärlek” (Mark. 10:21) Det lyste igenom i ditt liv Carl-Eric.
MARIANNE FRÄNDEMARK
student, kollega och vän
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INFORMATION

Högtider och speciella gudstjänster
14/9 – onsdag, Det heliga Korsets upphöjelse, fest. Mässor kl 12, 18.
18/9 – söndag: Eugeniadagen, församlingens patronatshögtid. Mässor kl 8, 9.30, 11.
St. Eugenia, the Patron Saint of the Parish. Mass at 6 pm.
7/10 – fredag: S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron, högtid. Mässa
kl 7,30, 12, vesper 17.15, högmässa 18, completorium kl 20.40 (med anledning av eukaristisk
tillbedjan kl 8-21).
9/10 – 28:e söndagen under året. Insamling av mat och hygienartiklar till behövande i
alla mässor.
28th Sunday of Ordinary time. Collection of food and toilet requisites for the poor in
all Masses.
1/11 – tisdag: Alla Helgons dag, högtid (se annons för Allhelgonahelgen s 11).
All Saints' Day (see separate ad on p 11).
2/11 – onsdag: Alla Själars dag (se annons för Allhelgonahelgen s 11).
All Souls' Day (see separate ad on p 11).
6/11 – 32:a söndagen under året. Andakt med gravvälsignelse på Katolska kyrkogården, kl 14.
9/11 – onsdag: Lateranbasilikans invigningsdag, fest. Mässor kl 12, 18.
20/11 – söndag: Kristus Konungens dag. Kyrkoårets sista dag. Kardinal Anders Arborelius,
biskop av Stockholm, är huvudcelebrant i 11-mässan.
Christ the King Sunday. The last day of the liturgical year. Mass at 6 pm.
27/11 – 1:a söndagen i advent. Mässor kl 8, 9.30, 11.
First Sunday of Advent. Mass at 6 pm.
3/12 – lördag: Församlingens adventsretätt kl 14-17.30. Avslutas med Första vespern för
Andra söndagen i advent.
8/12 – torsdag: Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet, högtid. Mässa kl 12,
högmässa 18.

Ordinarie gudstjänsttider: Se s 2, samt mer utförligt, Veckobladet. Se även aktuell information på församlingens webbplats och Facebooksidan S:ta Eugenia katolska församling.
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INGA MÄSSOR

måndag 19 - onsdag 21
september

Särskilt uppskattat:
konserver med färdiga
rätter, ris, matolja,
pulverkaffe, tvål.

På grund av prästmöte i Västergöt
land för stiftets alla präster och dia
koner firas inga mässor under dessa
dagar. Vår församling samlas istället
till bönegudstjänster varje dag:

Måndag 19/9 –

Rosenkransandakt kl 18

Tisdag 20/9 –

Eukaristisk tillbedjan kl 18

Onsdag 21/9 –

Orgelmusik kl 17.45
Vesper kl 18

Allhelgonahelgen / All Saints' & All Souls'
• Tisdag 1/11:
Alla Helgons dag / All Saints' Day. Mässa kl 7.30, 12, högmässa 18
• Onsdag 2/11:
Alla Själars dag / All Souls’ Day. Mässa kl 12, Högmässa med ljusliturgi
kl 18.
• Söndag 6/11:
32:a söndagen under året .
Andakt med gravvälsignelse på Katolska kyrkogården kl 14.
Norra begravningsplatsen, Haga, grind 6. Buss 515 till Linvävartorpet eller
gångavstånd från Karolinska sjukhuset.
Mässa i S:t Josefs kapell på Katolska kyrkogården kl 15:
Mass at the Catholic Cemetery at 3 pm:
Onsdag 28/9, fredag 28/10, måndag 28/11, onsdag 28/12.
Norra begravningsplatsen, Haga, grind 6. Buss 515 till Linvävartorpet eller gångav
stånd från Karolinska sjukhuset.
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Musik
Under hösten sjunger våra körer i de flesta av söndagens högmässor samt i engelska
mässan. Kyrkokören åker på turné till norra Italien i början av oktober och deltar sedan i stiftets körhelg i Vadstena i slutet av samma månad. Vokalensemblen gör en turné på Gotland
med bland annat konsert i Visby domkyrka i slutet av september. Som vanligt blir det också
ett antal konserter i kyrkan och de som nu är inplanerade är följande:
30/10

♪ Söndag: Konsert nr III i serien César Francks orgelverk. Ulf Samuelsson. Kl 12.45.

16/11 ♪ Onsdag: Körkonsert. ”Kröningsmässan” av W. A. Mozart, ”Gloria” av A. Vivaldi.
Vokalensemblen, Ungdomskören, orkester.
4/12

♪ Söndag: Konsert nr IV i serien César Francks orgelverk. Ulf Samuelsson. Kl 12.45.

13/12 ♪ Tisdag, Luciadagen: Luciakonsert med Luciatåg. Barn- och Ungdomskörerna. Kl 18.45.
26/12 ♪ Måndag, Annandag Jul: Traditionsenlig Julkonsert. Ungdomskören, Vokalensemblen, Kyrkokören. Kl 17.
ULF SAMUELSSON, kyrkomusiker

Körer i S:ta Eugenia:
Vi har gott om korister i de körer som församlingens musiker leder. Även om det är många
som är med och sjunger i våra körer finns plats för fler sångare (dock inte i Vokalensemblen för
tillfället). Kontakta gärna ledaren för den kör du är intresserad av:

• Barnkören – Flickor och pojkar 8-13 år. • Kyrkokören – Vuxna i alla stämmor, 23-60 år.
Ledare: Anne Maj Samuelsson

• Ungdomskören – 14-22 år.		

• Vokalensemblen – En mindre kör på hög nivå.

Ledare: Ulf Samuelsson

• Gregorianska scholan – Damröster. 		
Ledare: Helena Mann Sundström

Tideböner i S:ta Eugenia

Vesper: Onsdagar kl 17.30 (inställt vid konsert på onsdagar, p.g.a. repetitioner).
Fredag 7 oktober kl 17.15 - Birgittavesper
Lördag 3 december kl 17 - Första vespern för Andra söndagen i advent. Avslutar församlingens adventsreträtt (se annons s 13).
Completorium: Första fredagen i månaden kl 20.40. Avslutar eukaristisk tillbedjan kl
8-21.
Även vid andra tillfällen kan tideböner förekomma. Se aktuellt Veckoblad samt webbplatsen.
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Dop • Äktenskap
Gemensamma dopgudstjänster / Communal Baptismal Liturgies
Lördagar kl 14 / Saturdays at 2 pm
På svenska: 24/9 (fullbokat) • 5/11 • 26/11
In English: 15/10 • 17/12
Barndop i församlingen äger rum i en gemensam dopgudstjänst
där flera barn döps vid samma tillfälle (se datumen ovan). För att
anmäla ett barn till dop kontaktas pastorsexpeditionen, senast tre
veckor före aktuellt dopdatum.
All baptisms of small children in the parish will take place in communal baptismal liturgies (see the dates above). Please register with
the Parish Office for a baptismal service.

Foto: privat

Dopförberedelse / Baptism Preparation
• Varje familj som anmält sitt barn till gemensam dopgudstjänst (se ovan) kontaktas av den präst
eller diakon som ska döpa alla barnen. Alla familjerna samlas sedan för gemensam dop
förberedelse (ev. via länk).
• Every family who has registered for a communal baptismal liturgy (please see above)
will subsequently be contacted by the priest or deacon who will perform the baptism.

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

Vill du bli katolik?
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.

S:ta Eugenia i Svt
Snart sänds de mässor som spelades in för
Svt hösten 2021:
25/9 – söndag: Högtidlig Josefsmässa.
20/11 – Kristus Konungens dag, söndag:
Högmässa med kardinal Anders Arborelius

Adventsreträtt

Lördag 3/12 kl 14-17.30
Avslutas kl 17 med Första vespern för
Andra söndagen i advent.
Reträttledare: Stefan Dartmann S.J.
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Trosundervisning - för barn och ungdomar
Trosundervisningen för barn och ung
domar riktar sig framför allt till medlemmar
och vänner i S:ta Eugenia församling. För
att skapa lugn och kontinuitet i grupperna
tar vi bara emot nya barn och ungdomar till
registreringsdagen. Därefter är grupperna
slutna och man får vänta till nästa år.
Första heliga kommunion. Undervisningen börjar i klass 2. Första heliga kom
munion sker i slutet av klass 3. Därefter
fortsätter trosundervisningen i klass 4-9.
Högstadiet. Undervisningen riktar sig till
klass 7-9, till ungdomar födda år 2007-2009.
Konfirmationens sakrament. Förberedelsen sträcker sig över två läsår, när eleverna går
i klass 8 och 9. För att börja i klass 9 måste man
alltså ha genomgått undervisningen i klass
8 föregående år, i S:ta Eugenia eller annan
församling. Om inte hänvisas eleven först till klass 8. Konfirmationen äger rum i slutet av klass 9.
Klockslagen som står i schemat nedan för de olika grupperna gäller hela läsåret. Mässan
är en obligatorisk del av undervisningen. Paus med varmkorv och dricka efter ungefär halva
tiden.

KLASS 2-3 kl 10-13
KLASS 4-6 kl 12-15

KLASS 7 kl 10-13
KLASS 8 kl 10-13
10/9 Registreringsdag

kl 10-13

Se särskild info på s 17

Se särskild info på s 17

Se särskild info på s 17

17/9

24/9 klass 7 vanlig tid
23-25/9 klass 8 på läger

24/9 Heldag - vi bjuder på lunch

1/10

8/10

8/10

15/10

22/10

22/10

12/11

19/11

19/11

26/11

3/12

3/12

10/12

17/12

17/12

3/9 Registreringsdag

KONFIRMANDER 9

10/9 Registreringsdag

Ansvariga för

Klass 2-6: D. Ronny Elia • ronny.elia@sanktaeugenia.se

under-		

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

visningen:

Klass 8: Martin Jungkvist & Beatrice Kühn Jungkvist •

			

beatrice.kuhn.jungkvist@gmail.com		

			

Konfirmander 9: P. Thomas Idergard S.J. • thomas.idergard@sanktaeugenia.se
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Eugeniadagens kollekt –
till JRS i Södra Filippinerna
Inom JRS-projektet
arrangeras ungdoms
aktiviteter. Här ses en
basketmatch. Foto: JRS

Eugeniadagens kollekt går i år till JRS:s (Jesuiternas flyktinghjälp) fredsförebyggde
arbete i södra Filippinerna. År 2017 utbröt strider mellan regeringsarmén och väpnade
grupper med koppling till Islamiska staten. Staden Marawi med invånare drabbades hårt av
konflikten. Människor fördrevs från sina hem, togs som gisslan eller dödades. Byggnader och
infrastruktur raserades. Omkring 17 000 familjer beräknas alltjämt leva som internflyktingar.
JRS (insats riktar sig särskilt till kvinnor och ungdomar bland internflyktingarna. De vuxna
erbjuds olika former av stöd för att de ska kunna försörja sina familjer, medan ungdomarna
engageras i aktiviteter som syftar till att motverka våldsbejakande extremism. Detta senare
är viktigt eftersom de unga utgör en viktig rekryteringsbas till regionens väpnade grupper.
Vår församling har även tidigare stöttat JRS arbete i Filippinerna. Då behoven fortsatt är stora
går Eugeniadagens kollekt ånyo till detta ändamål. Genom din gåva kan du göra skillnad för
Marawis befolkning.
CHRISTOFFER WEDEBRAND
Ordförande i Katastrofkontot

• Pg 479 1667-1 • Swish 123 639 4415
• Ange ”JRS”

MINISTRANTLÄGER
På Marielund • måndag-torsdag 2-5/1 2023
Anmälan via google form: Länk fås när man mailar mininstrant@sanktaeugenia.se
eller smsar 073-721 84 72. Det går också bra att ställa frågor till kontaktuppgifterna ovan.
Sista anmälningsdag: 18/12 2022.
Kostnad: 350 kr per person, syskon 600 kr tillsammans.
Välkommen med din anmälan!
MINISTRANTLEDARNA
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Ur våra kyrkböcker
Genom dopets sakrament har i Kyrkans gemenskap upptagits:

Emilia AOUDO
Johannes KOUASSI
Oseiwe ONWUGBONU
Osemuahu ONWUGBONU
Patrick MATHIAS
Naeto EKEDOZIE
Christian AAD
Belle GOLRANG
Elise KRAKOWSKI
Emma FALKEVINGE
Isabel Lea WELDESLASIE
Davyd ZATORSKYI
Rocker LLESHAJ-RANDALL
Renée BARKHO
Michaela YOSIF
Filip KOSINSKI
Liam BOYA
Isak IBRAHEEM
Jakob PAPADOPOULOS
Elsie-Mae WALSH

Raphael SSENGENDO
Leon KOSINSKI
Jakob SIEMES
Nelly KHAWAJA
Edouard MAYELE
AbbieMarie TOURAY
Miriam GEBREYUSU
Gabriel PARMLIND NORDLINDER
Emanuel MANSOOR
Daniel HARRAQ
Leon TOMCZAK
Marko YAREMCHUK
Yurii DEWO
Michael ABRHAM
Marcelle SOYEZ JEOR
Augusta JEOR
Matvii VYSOCHAN
Alix DUHS-SALORD
André DUHS-SALORD
Enola SEMPAGALA

Herre, gör dem genom dopet till dina trogna lärjungar!

Genom äktenskapets sakrament har förenats:

Maryam ZALO & Ala CANOON
Miriam RINGSTRÖM TIMONEY & Filip NORDIN
Indra SEGERCRANTZ & Alfonso APARICIO
Samrawit KIFLU HAGOS & Neghede HAILE OKBAYES
Greta THURFJELL & Eric SCHÜLDT
Dalka Demsas ZERU & Girmay MECHEAL
Herre, låt dem återspegla din kärlek till människorna!

Våra avlidna:

Stefan BOGNAR, 75
Christina ERLANDSSON, 77
Gunilla MÖLLERSTEDT, 81
Mirjana BOGAROSKI, 69
Elisabeth STENGÅRD, 78
Wiktor ALEKSON, 81
Nathalie FÖRBERG, 73
Theresia NORÉN, 90

Krzysztof KIELBIEWSKI, 65
David REID, 82
Peter BULAGO, 47
Ulf BERNITZ, 86
Carl-Erik WEBER, 86
Erik SPARRE, 92
Karl PUTSCHÖGL, 94
Birgit LECHAT, 73

Herre, låt ditt eviga ljus lysa över dem!
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S:ta Ragnhilds kapellförsamling Bromma
Kära medlemmar i S:ta Ragnhilds kapellförsamling! Hjärtligt välkomna
tillbaka till vardagen och till kapellets gudstjänster, från en varm sommarsemester som förhoppningsvis har varit avstressande och lugn. Eftersom
vi inte
längre har
några restriktioner
på grund
av pandemin, kan vi fortsätta vår
fullständiga verksamhet.
V. g. se nedan! Kyrkkaffe serveras åter efter
söndagsmässorna, men
det behövs fler som kan
hjälpa till och vi ber er
skriva upp er för någon
söndag på listan som
finns i Allmänningen. Vi fortsätter också med vår diskussions- På drottning Josephinas dödsdag,
cirkel, där vi gemensamt behandlar filosofiska och teologiska 7 juni, brukar boende och personal
på Josephinahemmet lägga ner
problem. Föreslå gärna några frågor vi kan ta upp genom att
en krans vid drottningens grav i
skicka ett mail till pater.carls@gmail.com
Riddarholmskyrkan. Så skedde
RAINER CARLS S.J.

Mässfirande, Eukaristisk tillbedjan, Bikt - se s 2.

även i år. Pater Rainer Carls S.J. höll
andakt.
Foto: Hans Åke Bergström

Kyrkkaffe - i Allmänningen efter söndagsmässorna.
Undervisning för barn från 8 år - Höstterminens datum: 18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/11,
27/11, 11/12. För mer information och nyanmälan, maila Elisabet Degen:
elisabet.degen@telia.com
Studiecirkel - Filosofisk-teologiska samtal. Öppen samtalscirkel, måndagar udda veckor:
12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12, 19/12. Allmänningen kl 18.30.
Handarbetsgruppen - träffas på tisdagar kl 9.30-11.30 i Allmänningen. Kontaktpersoner:
Birgitta Magnusson och Elisabet Degen.
Josephinahemmets vänner - är en förening för volontärinsatser på hemmet. Intresserade
kan läsa mer på www.josephinahemmet.se eller kontakta Elisabet Degen (mail se ovan).
S:ta Ragnhilds kapell – Josephinahemmet
Drachmannsgatan 2 • 168 49 Bromma • 08-37 29 45 • T-bana: Islandstorget • Pater Rainer Carls S.J.: 076-181 88 13
pater.carls@gmail.com • www.josephinahemmet.se • www.sanktaeugenia.se
(under Kapellförsamlingar/S:ta Ragnhild)
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Katolskt forum
KURSER hösten 2022:
Katolska kyrkans lära och liv (termin 1 av 2). Dominik Terstriep S.J. Måndagar udda veckor
12/9-19/12. Stora salen kl 19 (200 kr).
Filosofisk-teologiska samtal. Rainer Carls S.J. Måndagar udda veckor 12/9-5/12. Obs! I S:ta
Ragnhilds kapell, Blackeberg, kl 18.30 (200 kr).
Samtal om dagens evangelium. Klaus Dietz S.J. Torsdagar från 1/9. Stora salen kl 11–11.45.
Det går bra att delta vid enstaka tillfällen.
Ikonmåleri/Classes in Icon painting. Alexander Deriev. Fyra kurser ges under hösten:
23-25/9 • 21- 23/10 • 18-20/11 • 9-11/12. Tider: Fredagar kl 15-20, lördagar kl 14-20 (Obs!
10/12: kl 15-21), söndagar kl 10-15. Elisabethrummet (1700 kr/kurs).
FÖREDRAG, SAMTAL, KULTURARRANGEMANG:
15/9: En kväll om Rilke. Den österrikiske poeten Rainer Maria Rilke (1875-1926) beskrivs
ibland som ”mystiker” i sin poetiska stil. Sofia Roberg, litteraturhistoriker, Dominik Terstriep
S.J. Samtalsledare: Eric Schüldt. Café Eugenia kl 18.45-21.
27/9: Del 2 - Vänner emellan - Att dela tron i en modern värld. Lekmannens uppgift att vara
medvandrare. En kväll där vi går vidare i evangelisationsarbetet. Ulf Ekman. Stora salenkl 19-20.
29/9: 40 år NYA EUGENIA. Katolska kyrkor som aldrig blev av. Tre sekler, tre storslagna
projekt. Tomas Magnusson, förläggare, Svante Helmbaek Tirén, konsthistoriker, Kieran Long,
överintendent ArkDes, Dominik Terstriep S.J. Stora Salen kl 19-20.30.
6/10: Livshistoria & Insikter. Owe Wikström, teolog, författare, psykoterapeut och präst
intervjuas av jesuitpater Dominik Terstriep S.J. Stora salen kl 19-20.
13/10: En kväll om Caravaggio. Den italienske barockkonstnären Michelangelo Merisi da
Caravaggio är känd för ljusdunkelmåleri och naturalism. Var detta ett ignatianskt grepp för
att betraktaren skulle närma sig det andliga med sinnena? Anna Jansson, konsthistoriker,
Dominik Terstriep S.J. Samtalsledare: Eric Schüldt. Café Eugenia kl 18.45-21.
18/10: Romano Guardini, Konsten att be. Utges av Veritas som första publikation i en ny
klassikerserie. Boksamtal med Ulf Jonsson S.J., professor i religionsfilosofi, chefredaktör för
Signum. Katolsk Bokhandel kl 19–20.
3/11: Det religiösa livets materialitet. Om en nunnevåning i barockens Rom. Sabrina
Norlander Eliasson, professor i konstvetenskap, Sth universitet. Stora salen kl 19-20.
10/11: 1962 års mässa - en kväll om den gamla och den nya liturgin. Jesuitpater Mikael
Schink S.J. och f. Tobias Unnerstål. Stora salen kl 19-20.
17/11: Gud och andra orsaker. Bokrelease. Ulf Jonsson S.J. samtalar om sin nya bok med
Christer Sturmark, författare, förläggare. Stora Salen kl 19, därefter mingel och boksignering.
22/11: Katolska överlevande – de som räddades till Sverige 1945 från nazistiska kon
centrationsläger. Föredrag av författaren Pia-Kristina Garde. Samarr. med Katolsk Historisk
Förening. Övre Salen kl 19.
Forts. längst ner på nästa sida:

Katolskt Forums program uppdateras hela tiden: www.sanktaeugenia.se Katolskt Forum
Programansvarig: • Claudia Hammerich - katolsktforum@sanktaeugenia.se - 08-505 780 23
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Ny medarbetare i Katolsk bokhandel –
Rickard Forsberg presentarerar sig.
Hej! Jag heter Rickard Forsberg och är född och
uppvuxen i Upplands Väsby, men har de senaste
tio åren flyttat land och rike runt i arbets- och
utbildningssyfte. Min arbetslivsbakgrund har
jag dels i barnomsorgen, dels som instruktör i
försvarsmakten, även om jag också arbetat inom
friluftslivet som fjälledare. Men min största
kärlek i livet har alltid varit litteratur, i alla dess
former, dock primärt skönlitteratur och filosofi.
Kort sagt: jag älskar böcker. De senaste tre åren
har jag studerat kandidatprogrammet i filosofi
på Newmaninstitutet i Uppsala, där ett djupare
intresse för teologi och andlighet också väckts.
Foto: privat
Den röda tråden i min arbetslivsbakgrund,
som kan tyckas vara spretig, har alltid varit mötet med människor, stora som små, och
med detta den personliga utvecklingen och lärandet. I arbetet på Katolsk bokhandel
hoppas jag kunna tillämpa och bidra med alla de färdigheter jag tillskansat mig under
mina olika äventyr och kombinera just det som ligger mig närmast hjärtat, nämligen
mötet med människor och böcker, för att därigenom lära mig ännu mer. Jag hoppas vi
ses i bokhandeln. Väl mött!
RICKARD

Katolsk Bokhandel
Den helige Vincent de Paul. En kort biografi.
Luigi Mezzadri CM
Veritas förlag 2022.

Låt kroppen tala. Dominikus nio sätt att
be.
Fredrik Heiding
Artos förlag 2022.
Välkommen att handla på plats eller i vår webshop!
www.katolskbokhandel.com

1/12: Nätverk, engagemang och självutgjutelse. Simone Weil i krigets tjänst. Föredrag av Christine Zyka, Newmaninstitutet. Stora salen kl 19-20.
6/12: Korståg, häxprocesser, inkvisition och andra kyrkohistoriska trätoämnen. Rodney Starks bok Bearing False Witness (2016), om anti-katolsk historia, presenteras av Dominik
Terstriep S.J. Övre Salen, kl 19-20.
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Etio-Eritreanska missionen
አብ ምድረ-ስደት- ሃገረ ሽወደን እትርከቡ ዘሎኹም
ፍቁራንን ክቡራንን ምእመናንና፣

ወርኂ ነሓሰ 15, 2014.ፈረ.

ንዝዓበኹም ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋን፣ ንሰብ ማእከላይ ዕደመን፣ ንመንእሰያትን፣ ሕጻናትን፣ ንኩልኹም አቦታትን አደታትን
አኅዋትን አኃትን ብኃባር፣
“ካብ እግዚኣብሔር አቦናን፣ ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን።”(ኤፈ.1፣2)
አስዒበ ከኣ፣ ብጥዕና ነፍስን ሥጋን፣ አብ ጸጋ አምላኽ ክትህልዉ ብልቢ እምነየልኩም። ብሩኽ በዓለ ፍልሰታ እ.ማርያም ይግበረልና።
አብ ጥቓኹም ከለኹ ንመጀመሪ ሓዋርያዊ አገልግሎትና ብስመይን ብስም መሣርሕተይን ናይ ልበይ ሃንቀውታ ዝሓዘት
መልእኽቲ ጽሒፈ ከንብበልኩም ደስ ይብለኒ።
“ሕይወት ሰብ፣ ንብረት አምላኽ እያ።”(ሕዝ.18፣1-3) እዚ ማለት ናትናን ናይ አኅዋትናን አኃትናን ሕይወት ብኃልዮትን ብፍቕርን
ንምሕላዋን ንምግልጋላን ኃላፍነታውያን ክንከውን የድልየና። ልክዕ አብ ውሽጢ ባሕሪ ናይ ዓለም ከም አንጻር ማዕበል እናሓምበስና
ንክንነብረሉ ንሕተተሉ ሕይወት እዩ ዘሎና። አምላኽና ብገለ ክፋልና ሕጉስ እዩ። ብገለ ክፋሉ ግን፣ አይተሓጎሰን።
“አነ ናባኻትኩም ክመጽእ ከለኹ፣ ከምቲ አነ ዘይደልዮ ኮይንኩም ከይረኽበኩም፣ ወይ’ውን ከምቲ ንስኻትኩም ዘይትደልዩዎ ኮይነ
ከይትረኽቡኒ፣ ምናልባት ባእሲ፣ ቅንኢ፣ ቁጥዓ፣ ሻራ፣ ስም ምጽላም፣ ሓሜት፣ ትዕቢት፣ ህውከት፣ ከይህልወኩም እፈርሕ አለኹ።..…
ምስዚ’ውን ብዙኃት ከይተነስሑ ከይጸንሑ’ሞ፣ ከይጉሂ እፈርሕ አለኹ።”(2ቆሮ.12፣19-20) ቀጺሉ አግህድ አቢሉ ይገልጾ።
“አባኻትኩም፣ ባእሲ ከምዘሎ፣ ሰብ ቆሎኤስ ነጊሮምኒ አለዉ። ብኸፊሉ እኣምኖ እየ። በሉ ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ኮይንኩም’ውን
ክትሠምሩ እምበር፣ ምፍልላይ ከይህልወኩም፣ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አማኅጽነኩም አለኹ።”(1ቆሮ.1፣10-11) ይብሎም።
ከምዝፍለጥ፣ አብታ ሓንቲ፣ ቅድስቲ፣ ካቶሊካዊት፣ ሓዋርያዊትን ቤተ-ክርስቲያን ኮይንካ ምፍልላይ፣ ናይ ኅልና ኩርኳሕ እዩ፣
አብ ዓዲ ስደት ኮይንካ ንእግዚኣብሔር ምሕዛን ከ እንታይ ይበሃል? እዚ ብፍጹም ክኸውን አይግባእን። አብ (ዘፍጥ.25፣23) አብ
ውሽጢ ማሕጸን ርብቃ አዲኦም ኮይኖም (ኤሳውን ያዕቆብን) <ኪድ-ተኸየድ> ከምዝተበሃሃሉ ነንብብ።
መልክዕ ቤተ-ክርስቲያንና፣ ካብ ዝተፈላለዩ ውህበታት ናይ አባላታ እዩ፣ ሓይላ ከኣ፣ ካብ ሓድነታ እዩ። “ተበዲልኩም እንተትተርፉ
ዶ አይምሓሸን?” (1ጴጥ.3፣17)
አሜን ኢልና ተቐቢልናዮ ዘሎና ለበዋታት አሎና።
፠ ለበዋ ቅዱስ ወንጌል “ነንሕድሕድኩም ክትፋቐሩ እእዝዘኩም አለኹ።”(ዮሓ.15፣17) ሓደ ካባና ካብዚኣ ተንከስ ክብል
አይክእልን።
፠ ለበዋ ቅ.ሓዋ.ጳው. ‘ንሕና ከም አምባሳደራት ናይ ክርስቶስ ብምዃን፣ ተዓረቑ እናበልና ንልምነኩም /ንነግረኩም/ 		
አሎና።”(2ቆሮ.5፣20)
፠ ለበዋ ናይ ቅ.አቡነ-ያዕቆብ ዩስጢኖስ ነንሕድሕድኩም ተፋቐሩ፣ ብርሃን ናይ ሃገርኩም ኩኑ፣…” ዝበሉዎ ብዕቱብ
ክንዝክሮን ክነስተንትኖን
ክንጽዕረሉን የድሊ።
ፍሉይ ሓሳብ ዘሎኒ ከይመስለኩም፣ አነ’ውን ከም ሠለስቲኦም “ሥመሩ-ኅበሩ” እየ ዝብለኩም። ከመይ ንጉሥ ዳዊት እቲ ናይ
እግዚኣብሔር ሰብ፣ “አየ አኅዋት አኃት ሰሚሮም ብሓደ ክነብሩስ፣ ክንደይ ይጥዕም።”(መዝ.133፣1) እዩ ዝብል። “አኅዋት ምስ
ሠመሩ አናህብ ምስ አምዓሩ” ይበሃል።
ዘሎናዮ ዘመን፣ ዘመነ-ፍልልይ፣ በለካ-ለኽዓካን፣ ምጥልላምን ምትህልላኽን ኮይኑ አሎ። ቅ.ሓዋ.ጳው. ንጢሞቴዎስ ተመሃራዩ
“አብተን ዳሕረዎት መዓልታት፣ ክፉእ ግዜ ከምዝመጽእ ፍለጥ”(2ጢሞ.3፣1) ኢሉዎ ነይሩ እዩ። ነዚ ከምዚ ተዓዚቡ ንደቂ
ገላትያ’ውን፣ “ነንሕድሕድኩም እንተ ተናኸስኩምን ተባላዕኩምን፣ ከይትጣፍኡ ተጠንቀቑ።”(ገላ.5፣12-13) ክብል ምዒዱዎም
እዩ። ሎሚ’ውን ንኣና እዩ።
ከምቲ ቅ.ሓዋ. ጳውሎስ “አነ አገልግሎተይ ክሳብ ክሳብ ዝፍጽምን እቲ ጎይታ ኢየሱስ ዝሃበኒ ዕዮ ክሳብ ዝውድእን፣ ንሕይወተይ
አየናሕስየላን እየ። አገልግሎተይ ከኣ፣ ወንጌል ጸጋ አምላኽ ምስባኽ እዩ።”(ግ.ሓዋ.20፣24) ብወገነይ፣ በታ ድኽምትን ድርትን
ዓቕመይን ክህነታዊ ተመክሮይን፣ ጎደሎ ጥዕናይን ከምቲ ንኻልኦት፣ ሕጂ’ውን ንሰላምኩም ክደክም ክህነታዊ መንነተይ ክድርኸኒ
አሎ። አብዚ ንሕና ንምሕጸኖ ነጥቢ እንተሎና፣ ብፍቕርኩምን ስኒትኩም ትግሃትኩምን ብእትኽእሉዎ በብቲ አምላኽ ዝዓደለኩም
ክእለት የማናይ ኢድ ክትኮኑና እዩ።
መንፈስ ሓድነት ናይ ቅዱስ መንፈስ እዩ። መንፈስ ፍልልይ ከኣ፣ መንፈስ ናይቲ እኩይ ሠይጣን መንፈስ እዩ። አበየናይ ከምዘሎና
ነንባዕልና ንገምግም፣ ንሕሰብን ነስተንትንን።
ዘረባ ክልተ ከይሰማዕኩም አይትእመኑ፣ አይትቀበሉ፣ አይትፍረዱ፣ አይትዛረቡ። ከም ፍልሖ ብምዃን፣ ነቲ ኢሳ.ነቢይ “ንስኻትኩም፣
ነደቕቲ ፍሩስ ቀጽርን፣ ሓነጽቲ ገዛውትን፣ መዓረይቲ መንገድን ተባሂልኩም ክትጽውዑ ኢኹም።”(ኢሳ.58፣12) ዝብሎ ንሕሰቦ።
አብዚ ሥምረትን ሰላምን ንምብጻሕ፣ መንገዳ ሓጻር እያ። ሓሳብካ ምልዋጥ። “ሓሳብ ክርስቶስ ምሕሳብ።”(ፊል.2፣5) ማለት
ብቅዱስ መንፈስ ዝተረታዕካ ምዃን፣ ትሕት ምባል፣ ፍቓድ እግዚኣብሔር ንምፍጻም ስንዱው ምዃን፣ ዝጸናሕኩሞ ኩነት
ኃጢኣት ምዃኑ ብምፍላጥ ምንብርካኽን ምንሳሕን፣ ሓደስቲ ሰባት ምዃን፣…. “አእምሮኹም ብምሕዳስ ተለወጡ’ምበር፣ ነዛ
ዓለም’ዚኣ አይትምሰሉዋ።”(ሮማ.12፣2-3)
“ካህን ዘይብሉ ዓዲ ዑና፣ ሕዝቢ ዘይብሉ ካህን ከኣ፣ ጋውና” ከምዝበሃል፣ እዚ ንከይትኮኑ፣ ኢላ፣ ቅድስቲ ቤተ-ክርስቲያን አብ
ዝነጠብኩማ ክፍለ-ዓለም እናሰዓበት፣ ብዓቕማ ክተገልግለኩም አብ ጻዕሪ ትርከብ አላ። ሓደ ካብቲ ተዋሂቡኩም ዘሎ ፍሉይ ጸጋ እዩ።  
ቤተ-ክርስቲያን <ሲኖዶስ> ትብለና አላ። ንሱ ከኣ፣ *ብሕብረት (ዕርቀ-ሰላም)፣ ብሱታፌ (ብሓባር ኮይንና እንቋደሶም ዝተፈላለዩ
ጸጋታት ቃል እግዚኣብሔር፣ ቅ.ቁርባንን፣ ሥድራ-ቤታዊ መኣድናን ሰላምታ ሓድሓድን)፣ *ብተልእኮ (ሓቢርካ ምፍዋፍርን
ምሥራሕን ምስባኽን፣ ታሕጓስ ምምሕልላፍን ምምስካርን) እዩ ሕመረቱ።
ብዝተረፈ፣ *ንክብሪ አምላኽን፣ *ንድኅነት ነፍስናን፣ *ንሕንጸት አኅዋትናን አኃትናን ንጽዓት። “ነፍስ-ወከፍ ሰብ፣ ንብጻይና ምእንቲ
ክንሓንጾ ባህ ነብሎ፣ ሠናይን ንግበረሉ።”(ሮማ 15፣2) ናይ ሰላም ሰባት ንኹን።
ፍቁራን ምእመናን ኩልኹም፣ <ጽቡቕ ምጅማር ዳርጋ ፍርቂ ጉዕዞ እዩ> ከምዝበሃል፣ እግዚኣብሔር ጽቡቕ ምጅማር ይግበረልና።፣
ካብቲ ባዕሉ አልፋ፣ ብጸጋ መሰነይታኡ፣ ናብቲ ባዕሉ ዝኾነ ኦሜጋ ዝኾነ ቅድስና ንምብጻሕ፣ ንኹልና ከም ማይ-ነሓሰ መንፈሱ መንፈስ
ሓድነትን ፍቕርን ስኒትን የብዝሓልና። ካህን፣ ናይ ክርስቶስ ቦታ ዝሓዘ፣ ናይ ኩሉን ንኹሉን ዝኾነ አገልጋሊኹም እዩ።
ብወገንኩም ከኣ፣ ብጸሎት ክትድግፉና፣ እምሕጸን። ናይ አደና ኪዳነ-ምሕረት አማልድነት አይፈለየና።
ኃውኹምን
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መንፈሳዊ ጓሳኹምን

አባ ኃይለ ተስፋማርያም (ውመ)

15 ነሓሰ 2014 ግዕዝ (2022 ፍረ.)

Ny rektor för Etio-eritreanska missionen –
Abba Haile Tesfamariam presenterar sig
Jag är fader Haile Tesfamariam, en eritre
ansk präst från missionskongregationen. Jag
är född 1966 och prästvigdes 1999 i Asmara.
Åren 2006-2019 studerade jag orientalisk
kanonisk rätt i Rom. Jag har arbetat på olika
platser och inom olika verksamhetsfält.
Som till exempel församlingspräst, utbildare
av seminarister och noviser, andlig ledare,
pastorala uppdrag samt som föreläsare.
Och nu är jag här, på officiell inbjudan av
hans eminens kardinal Anders Arborelius,
för att pastoralt ta hand om alla anhängare
till den etio-eritreanska katolska missionen
i Sverige som firar mässa enligt geezriten.
För närvarande studerar jag också svenska i
Uppsala.
Gud vare prisad i evighet.
ABBA HAILE

Foto: privat

Ny praktikant i församlingen –
Amelie Thewes presenterar sig
Hej! Jag heter Amelie, jag är 18 år och
från och med augusti kommer jag att
göra praktik i S:ta Eugenia församling.
Jag bor tillsammans med min bror,
vår hund och katt, min mormor och
mina föräldrar i en by i Saarland, i
sydvästra Tyskland. Efter student
examen i maj hjälpte jag till med
förberedelser och dansträning inför
vår studentbal. Jag har nämligen
Foto: privat
länge dansat i en karnevalsklubb.
Förutom dans gillar jag att spela piano, göra yoga, skriva och måla i min Bullet Journal
eller promenera. Jag älskar att resa och har varit i flera europeiska länder med Kyrkans
ungdomsverksamhet. Jag har också, genom ett studentutbytesprogram med Frankrike
och Polen, fått tillfälle att lära känna familjer och vardagsliv i de länderna. I min hemför
samling är jag aktiv som ministrant och i två ungdomsgrupper. Jag har t.ex. varit ledare
på barnläger och sjungit i barnkören i många år. Jag ser mycket fram emot att få bo och
arbeta i er församling och lära känna era seder och traditioner.
Vi ses!
AMELIE THEWES
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Information in English
Mass in English. Sundays at 6 pm. For the
daily Mass schedule in Swedish, please see
page 2.

Exposition of the Blessed Sacrament
takes place every Friday at 5 - 6 pm except
on First Fridays when the time is 8 am - 9 pm.
CUC – Catholic Univer
sity Chaplaincy.
A group of students
and young adults from
around the world. Discussions, sharing and social
time at CUC. Sunday after Mass in English
in Café Eugenia. More information at our
Facebook-group, Catholic Students in
Stockholm.
Father MIKAEL SCHINK S.J., University Chaplain
mikael.schink@gmail.com

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

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

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

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

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

CEC
CENTRE FOR ENGLISH CATECHESIS • ST. EUGENIA CATHOLIC CHURCH
Kungsträdgårdsgatan12 • DIOCESE OF STOCKHOLM
For more information contact: sr.veronica@sanktaeugenia.se
INCULTURATION OF FAITH FORMATION IN A MULTICULTURAL CATHOLIC PARISH
Rector: Fr. Dominik Terstriep S.J. • Director: Sr. Veronica Osuji DMMM • Administrator: Sr. Rose Anyanwu DMMM

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

PROGRAMME STRUCTURE 2021/2022
Course Streaming
Course 1 Pre-Communion
Course 2 First Holy Communion, year 1
Course 3 First Holy Communion, year 2
Course 4 Post-Communion
Course 5 Confirmation
Course 6 Adult catechesis (conversion/baptism/communion/confirmation & marriage)

Schedule of Courses
Bi-Annual Terms

Weekly Sessions

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

Every Sunday at St. Eugenia Catholic Church,
Kungsträdgårdsgatan 12

NB: The catechetical new year
(2022/2023) registration will take place on
28th August 2022 after 6pm Mass at the parish hall. Then, the classes commence on the
4th of September at 4pm. Please, endeavour
to register your child in good time.

16:00
17:15
17:30
18:00
19:00

Tutorials
Break with refreshments
Preparation for Mass (Readings & 		
Gospel)
Sunday Mass in English (class with
catechist/s)
Dismissal

Special days

- 24th December 2022:
- 25th December 2022:

Christmas Eve
Christmas Day

- 31th December 2022:
- 1th January 2023:

New Year´s Eve
New Year
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POSTTIDNING

B

Begränsad eftersändning.
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på baksidan.
Kyrkoherde pater Dominik Terstriep S.J.
08-505 780 07
Pater Thomas Idergard S.J.
08-505 780 17
Pater Stefan Dartmann S.J.
08-505 780 35
Pater Klaus Dietz S.J.		076-948 96 89
Pater Rainer Carls S.J.
076-181 88 13
Pater Mikael Schink S.J.		
Pater Jörg Nies S.J.		
Diakon Anders Wickström
08-505 780 15
Diakon Ronny Elia
073-505 05 44
Abba Haile Tesfamariam
Abba Asfaha Kidanemariam
073-666 11 68
Fader Adris Hanna
070-773 20 65
Fader Antonius Almaleh
073-639 36 14
Fader Andrii Melnychuk		

kyrkoherde@sanktaeugenia.se
thomas.idergard@sanktaeugenia.se
stefan.dartmann@sanktaeugenia.se
klaus.dietz@sanktaeugenia.se
pater.carls@gmail.com
mikael.schink@gmail.com
jorg.nies@sanktaeugenia.se		
anders.wickstrom@sanktaeugenia.se
ronny.elia@sanktaeugenia.se
hailetesfamariam30@gmail.com
asfaha.kidane@sanktaeugenia.se
adris.hanna@katolskakyrkan.se
antonius.almaleh@gmail.com
andrii.melnychuk@gmail.com

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
08-505 780 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: Claudia Hammerich
08-505 780 23
Ungdomskonsulent: Rodas Berhane
073-559 33 20
Ungdomskoordinator: Nathalie Abdelki 		
Ekonomiansv, volontärsamordn: Alfonso Aparicio 08-505 780 04
Expeditionsansvarig: Paulina Sabir		08-505 780 00
Administratör: Elisabeth Kvist		08-505 780 00
Fastighetsansvarig: Henrik Ström
08-505 780 16

sr.veronica@sanktaeugenia.se
sr.rose@sanktaeugenia.se
sr.perpetua@sanktaeugenia.se
ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se
ulf.samuelsson@sanktaeugenia.se
annemaj.samuelsson@sanktaeugenia.se
helena.mann@sanktaeugenia.se
katolsktforum@sanktaeugenia.se		
ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se
nathalie.abdelki@sanktaeugenia.se
alfonso.aparicio@sanktaeugenia.se
exp@sanktaeugenia.se
elisabeth.kvist@sanktaeugenia.se
henrik.strom@sanktaeugenia.se

Katolsk Bokhandel
Café Eugenia		
Josephinahemmet
Kyrkogårdsförvaltningen: Jan-Ola Axelsson
Sjukhuspräst för stiftet: Fader Marcus Künkel

08-611 34 35 kbh@katolskbokhandel.com
072-392 78 68		
08-37 29 45 info@josephinahemmet.se
08-611 12 29 info@katolskakyrkogarden.se
070-278 15 12 chn.kunkel@icrsp.org

S:ta Eugenia katolska församling
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Kungsträdgårdsgatan 12, 111 47 Stockholm
Telefon 08-505 780 00 • Telefax 08-611 88 08 • Plusgiro 514 45 – 5
Expeditionstid: måndag, onsdag, torsdag 9–13 • tisdag 14-17 • fredag stängt
E-mail: exp@sanktaeugenia.se • Hemsida: www.sanktaeugenia.se

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

