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LEDARE

Sänka ribban? 

Forts. på nästa sida:

1 Jonathan Sacks 2009: Future Tense. A Vision for Jews and Judaism in the Global Culture, London: Hodder.

Jul är för troende kristna mer än glögg, julbord och julklappar. Man behöver inte för-
akta dessa saker, men om julfirandet reduceras bara till det, försvinner själva kärnan i 
högtiden; mitten förblir tom. Jul handlar nämligen om början på det som kom att kallas 
kristen tro och kyrkan: Gud själv har blivit människa. Verkligen inget lättsmält påstå-
ende. Men vad ska vi göra av det?
 
IBLAND FÅR JAG INTRYCKET AV ATT DENNA INNERSTA KÄRNA – och det gäl
ler inte bara jul – anses vara mindre viktig. Varför ska man vara så petig och lyfta fram 
den? Kan man inte linda in budskapet lite för att lättare ansluta till den rådande kultu
ren? Varför krävs bekännelsen av så innehållsmässigt branta teser om man vill kalla sig 
kristen? Jungfrufödsel och inkarnation, mirakel, Jesu död för oss och hans uppståndel
se, Treenighet …? Ja, det är mycket, och då har vi inte ens nämnt hur en kristen är 
kal  lad till att leva praktiskt. En PRmanager kanske skulle rekommendera oss att ta det 
lite lugnare och inte sätta sådana feta rubriker om vi vill ”sälja” vår ”produkt”. 
 
JAG ÄR OSÄKER OM DET STÄMMER, EFTERSOM VI I STORT SETT har hållit på 
så här under några årtionden. Också inom den världsvida kyrkan har man försökt 
to na ner trons utmaningar, förenkla, rationalisera och avmystifiera mycket i kyrkans 
grundläggande texter, praxis och liv. Jag förutsätter att de som gjort så – och här måste 
jag inbegripa mig själv efter att ha arbetat i och för kyrkan i 25 år – hade ett ärligt upp
åt. Troende har försökt ge vidare tron till människor som levt i en alltmer sekulär kon
text, som inte haft några djupa religiösa rötter eller religiöst sett varit tondöva. Man 
har velat förmedla det som för en hel del framstått som förlegat, omodernt, för kom
plicerat och krävande eller rentav löjeväckande. De troende skulle kunna bli samtida 
med alla, kort sagt moderna och upplysta. De skulle inte skilja sig från sin omgivning 
utan smälta in. I ett samhälle som är djupt präglat av kompromisser har trons anspråk 
framstått, och framstår, som alldeles för absolut och radikalt. 
 
MEN JU LÄNGRE TIDEN GÅR BLIR JAG ALLTMER TVEKSAM till om det har varit, 
eller är, rätt väg. Den brittiske, i fjol avlidne, överrabbinen Jonathan Sacks berättar om 
en liknande utveckling inom den västerländska judendomen1. Från och med upplys
ningstiden har judar försökt anpassa sig till de moderna filosofiska och samhälleliga 
strömningarna för att visa att judendomen var förenlig med dem. Så har man skurit 
bort det ena, försvagat det andra, gjort avkall på saker som utgör en viktig del av den 
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Forts. från föreg. sida:

judiska identiteten. Rabbi Sacks konstaterar att alla dessa försök inte har lett till att 
judendomen blivit starkare eller att judiska barn följt sina föräldrar och själva blivit 
praktiserande troende. Nej, motsatsen har varit fallet. Ju mindre kraven har blivit 
desto större har sannolikheten varit för att barnen inte skulle följa sina mödrars och 
fäders tro. 
 
JAG TROR VI KAN SE SAMMA FENOMEN I KYRKAN OCH KRISTENHETEN över
lag. Hur lågt ska vi sänka tröskeln för att så många som möjligt ska kunna stiga in i 
kyrkan och dess tro? Skulle vi inte i stället höja tröskeln? För Rabbi Sacks ligger en 
så dan tanke nära till hands. Han berättar om de judiska högtiderna. Ju mer krävande 
en högtid är – som t.ex. den judiska påsken – desto fler deltagare och desto större mot
ståndskraft genom tiderna har den. Här återspeglar sig ett fenomen som säkert många 
lärare och föräldrar har iakttagit. Om man i barnuppfostran bjuder motstånd, om 
man låter barnen ibland gå hem lite frustrerade eller arga, kan det väcka barnens bästa 
krafter. De vill kunna upptäcka själva, bli utmanade och glada när de klarat av utma
ningen. 
 
JAG MINNS HUR JAG SOM BARN I KYRKANS LITURGI med jämna mellanrum 
stötte på helt obegripliga ord och handlingar. Men det okända och obegripliga tråkade 
inte ut mig utan väckte min fantasi och sporrade mig att vilja veta. Jag känner igen mig 
i rabbi Sacks summering: »Ju lättare en religion är, desto mindre blir den iakttagen. 
Det som är värt någonting måste kosta. Det vi uppskattar mest är det vi gjort uppoff
ringar för« (s 66). 
 
JAG ÄR PÅ DET KLARA MED ATT RELIGIÖSA KRAV – kosta vad det kosta vill – 
inte löser alla problem. Och visst finns det frågor som är svårlösta och behöver myck
en differentiering. Ja, vi ska också göra oss begripliga inför vår omvärld och på ett 
in tellektuellt redbart sätt framlägga vår tro mot bakgrund av den moderna kulturen. 
Dessutom får kraven inte vara ouppnåeligt höga och måste vara meningsfulla. Jag är 
medveten om att traditionen är något levande och att kyrkan måste förändra sig för 
att vara trogen den skatt som Kristus har anförtrott åt henne. Kyrkan måste alltid fråga 
sig hur hon bättre kan applicera denna skatt på nya områden och frågeställningar. Vi 
kan inte bara konservera en viss tids tradition. Vi lever ju idag. Ändå kommer jag inte 
ifrån det: Vi har i det ena eller andra gjort oss alltför lika världen. Om kyrkan är som 
världen behövs inte längre någon kyrka. Då kan vi stänga portarna. Det som världen 
ger kan den ge mycket bättre än kyrkan. 
 
JESUS KONFRONTERADE GÅNG PÅ GÅNG sina åhörare och lärjungar med san
ningar som än i dag väcker anstöt, samtidigt som han bjöd in alla människor att följa 
honom in i sanningarna. Hade han i stället avstått, slipat ner de vassa kanterna, skulle 
då det kristna budskapet ha funnits kvar idag? Det tror jag inte. Vi kommer inte un
dan: Det finns saker och ting i den kristna tron som vi inte kan kompromissa med, 
saker och ting vi inte kan ifrågasätta utan måste hålla fast vid om vi inte vill överge 
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• Pg 479 16 671 • Swish 123 105 1507 
• Ange ”Julkollekt” 

Kh DOMINIK TERSTRIEP S.J.

Julkollekten – till handikappade barn i Kirgistan  
Vid den stora sjön Yssik-Kul 
i Kirgistan driver Jesuit-
missionen i Tyskland ett 
feriecenter för barn med 
funktionshinder. I Kirgistan 
anses barn med funktions-
hinder av många vara Guds 
straff. Men inte bara barnen 
stigmatiseras, utan ock så 
deras familjer. Barnen blir 
ofta inlåsta. De får ingen 
stimulans eller möjlighet till 
fysisk aktivitet. 
Varje år erbjuder Jesuiter-
nas Yssik-center upp emot 

1000 barn med psykiska, fysiska eller sociala svårigheter olika ferieprogram med stimulans, 
och sjukgymnastik för dem som behöver det. 
 Centret betonar att barnens behov är det viktiga. Därför tar man emot alla, oavsett 
deras religiösa tillhörighet. Man vill ge barnen och deras föräldrar en tid för utveckling och 
återhämtning i en fantastiskt vacker miljö. 
 Som i så många andra sammanhang är behoven mycket större än möjligheterna att 
hjälpa. Jesuitpater Damian Wojciechowski, som leder centret, säger att när man får bättre 
ekonomiska resurser kommer man utöka centret för att ge ännu flera barn denna möjlig-
het till återhämtning. S:ta Eugenia har även tidigare lämnat stöd till Yssik-centret.

JOHAN APPELBERG, 

Katastrofkontot

Omslagsbilden: Naissance à Bethléem, 
Kristi födelse, av Jean-Marie Pirot 
(1926-2018), känd som Arcabas. 

Kristi budskap. Det kanske inte gör så mycket om vi inte alltid förstår, om något ver
kar motsträvigt och främmande. Det kan positivt utmana oss och leda oss djupare in i 
det mysterium som vi firar under  julen: att Gud har blivit en av oss för att hela män
niskan inifrån och ge henne tillbaka den ursprungliga skönheten.

En välsignad adventstid och god jul önskar er alla er kyrkoherde
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FÖRDJUPNING

Jultraditioner i olika länder
Julen, Kristi födelse, är efter påsken Kyrkans största högtid. Olika länder har satt sin egen 
prägel på firandet, även om mycket förstås går igen. Vi ska ta en titt på traditionerna i 
några av de länder som medlemmar i S:ta Eugenia församling kommer från. 
  
LUKASEVANGELIET anger indirekt december som Jesu födelsemånad. Ängeln Gab
riels besök hos Maria vid bebådelsen sägs ha ägt rum ”i den sjätte månaden” (Luk 
1:26), vilket i den judiska kalendern motsvarar mars. Kyrkofadern Irenaeus (ca 130–
202) daterade Marie bebådelse till 25 mars. Nio månader därefter blir 25 december, 
vilket påven Liberius år 354 fastställde som dagen för firandet av Kristi födelse. Det 
kristna julfirandet ersatte det romerska firandet av solguden vid midvintersol ståndet, 
och även lokala hedniska högtider som länge firats vid midvintertid.  
 

Latinamerika. Kolonisatörer
na från Spanien och Portugal tog 
med sig religion och tradition över 
Atlanten. Därför är en majoritet 
av befolk ning  en i de latinameri
kanska länderna i dag ka toliker. 
Blandningen av katolicismen och 
de redan existerande kulturerna 
har gett upphov till helt unika jul
traditioner.  

Julförberedelserna börjar tidigt i december. I Colombia firas ”de små ljusens dag” den 7 de
cember. Man sätter ut ljus på vägen framför huset där man bor så att Jungfru Maria ska hitta 
dit och välsigna hemmet. De nio sista dagarna före jul, 1624 december, ber och sjunger 
colombianerna novenor varje kväll. I Mexico har man under samma tid posadas om kväl
larna. Posada betyder härbärge och är här ett slags teaterstycke om hur Josef och Maria sökte 
husrum när Jesusbarnet skulle födas. På julafton spelas den sista posadan  nio gånger.  
 Julkrubban är en stark tradition i många länder. Inte minst i Peru där det första 
julfirandet i hela Latinamerika sägs ha skett. I en peruansk julkrubba är Jesusbarnet 
och familjen framställda som en peruansk familj med peruanska djur, bl. a. laman som 
anses vara ett särskilt tillitsfullt djur.  
 Liksom på många håll i världen är julen i Latinamerika en familjehögtid. Efter julaf
tonens middag går man i midnattsmässan, kallad La Misa de Gallo, efter en legend om 
att en tupp, gallo på spanska, gol när Jesus föddes. Kvällen avslutas ofta med ett fyr
verkeri, vilket i Europa mest förknippas med nyår. I Argentina skickas papperslyktor, 
globos, upp mot himlen i julnatten, för att efterlikna stjärnan över Betlehem. I Brasilien 
anordnas julföreställningar, Los Pastores, med kvinnliga herdar och en luffare som för
söker kidnappa Jesusbarnet. 
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Forts. på nästa sida:

I Argentina får barnen vänta på julklapparna ända till Trettondedag jul. De tre vise 
männen lägger då gåvorna i barnens skor som ställts vid dörren eller under julgranen. 
Utanför dörren placerar barnen hö och vatten till de vise männens hästar. 

Polen. Polen kristnades 
966, och under dess mång
skiftande och dra matiska 
historia har Katolska kyr
kan varit en sammanhål
lande kraft. Även om seku
lariseringen märks också 
i Polen idag är de ka tolska 
traditionerna starka, inte 
minst jultraditionerna. 
 Julafton kallas i Polen 
för Wigilia. I or det känner 
vi igen det svenska ordet 
”vigilia” som betyder vaka. Den firas med familj och släkt, men enligt traditionen ska 
alltid en stol lämnas tom, för någon som gått vilse eller är ensam  polackerna är kända 
för sin gästfrihet. Det traditionella julbordet, Kolacja wigilijna, är egentligen fastemat, 
utan kött, även om det består av tolv rätter, vilka sägs skänka lycka för lika många 
månader framåt. Tolvtalet syftar också på Jesu apostlar. Som symbol för Jesu krubba 
placeras halm under bordduken.  
 Det köttfria julbordet förklaras ibland också med att man vill minnas och hylla dju
ren som vakade över Jesusbarnet i stallet. Kanske är det en berättelse för barn, men 
möjligen finns här också ett stråk av gammal folktro. Enligt en sägen, som inte bara 
finns i Polen, kan djuren tala människornas språk precis vid midnatt på julafton.  
 Vik tiga rätter på julbordet är bl.a. rödbetssoppan barszcz, kålrätten bigos, samt karp 
och andra fiskrätter. Bland sötsaker är vallmokaka och polska pepparkakor populära. 
Man får inte börja äta förrän den första stjärnan tänds på kvällshimlen. Då delar man 
en oblat (okonsekrerad hostia) med varandra och önskar lycka och välgång.    
 Julnattsmässan börjar kl 24. Kyrkorna brukar bli fulla eftersom också de som annars 
inte går i kyrkan deltar. Man älskar att sjunga de många traditionella julpsalmerna.  
 
Eritrea. Eritrea har varit befolkat i flera miljoner år. Området har präglats av sitt läge 
mellan den etiopiska högplatån, där högkulturer tidigt blomstrade, och Röda havet. 
Från 1889 var Eritrea en italiensk koloni, men blev efter andra världskriget en del av 
Etiopien. Från 1962 och fram till självständigheten 1993 rasade ett befrielsekrig. I sam
band med det har många eritreaner flytt till Europa.  
 Andelen kristna i Eritrea uppskattades 2020 till drygt 60 procent, de flesta ortodoxt 
troende. Sedan 1500talet, då jesuitmissionä rer kom från Portugal, finns en katolsk 
minoritet i landet. Den tillhör de orientaliska katolska kyrkorna med egen rit och eget 
kyrkospråk, gheez. Man använder den julianska kalendern enligt vilken julen firas den 
7:e januari istället för den 25:e december. 
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Julen, Ganna, börjar med 
att man går i mässan tidigt 
på morgonen den 7 januari, 
ofta redan kl 1. Många har på 
sig traditionella högtidsplagg, 
shamma, som är i tunn vit 
bomull och som bärs ungefär 
som en romersk toga. Mässan 
varar i ca tre timmar, därefter 
går man hem och äter en spe
ciell sorts gröt. Sedan förbe reds 
festmåltiden som inte är speci

fik julmat utan festmat som även förekommer vid påsk. Ofta slaktas en get eller ett får. 
Man gör också en kryddstark gryta, doro wat, av kyckling som styckas i tolv delar och 
med tolv hårdkokta ägg, möjligen en anspelning på Jesu tolv apostlar. Till grytan hör 
också injera, en sorts syrlig pannkaka eller tunnbröd. När alla har ätit går man runt till 
släktingar och önskar god jul och dricker kaffe.  
 I Eritrea har Trettondedag jul en stark ställning och kallas Timket. Till skillnad mot 
västkristen tradition står inte de tre vise männen i centrum. Istället begrundar man 
hur Jesu dop uppenbarar honom som Guds Son.  
 
Sverige. Sverige kristnades under 
en process av flera hundra år med 
bör jan på 800talet. Under lång tid 
utövades hedniska riter parallellt med 
kristna och folktro levde kvar ännu 
längre. Fort farande är kristna svenska 
jultraditioner blandade med gamla 
sedvänjor. Ett exempel är Luciafiran
det som närmast är unikt för Sverige. 
Enligt den julianska kalendern, som 
användes i Sverige fram till 1753, var 
Lucianatten, 13 december, den längsta 
och mörkaste. Onda väsen var i farten, 
bl.a. Lusse, ibland tolkad som Lucifer, 
djävulen, som rövade bort barn. Som en besvärjelse mot mörkret och ondskan vakade 
man sig igenom natten i en lussevaka med mycket ljus. När Katolska kyrkan fick or
dentligt fäste i landet, på 12001300talet, blev den hedniska Lusse till helgonet Lucia 
från Syracusa på Sicilien.  
 Efter reformationen på 1500talet motarbetades helgonkulten, och luciafirandet fick om
tolkas igen. I de protestantiska delarna av Tyskland hade S:t Nikolaus som julklappsutdelare 
ersatts med Jesusbarnet, gestaltad av en vitklädd flicka med ljus i håret. I Sverige smälte denna 
figur samman med Lussebruden som fanns i bondekulturen. 

Forts. från föreg. sida:

Forts. längst ner på nästa sida:
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Det moderna luciafirandet med luciatåg och kaffebricka hade nu uppstått.  
 På samma sätt har många andra svenska jultraditioner flera lager som lagts på var
andra under hednisk, katolsk och protestantisk tid. Det svenska julbordet inne håller 
katolsk fastemat, som gröt, lutfisk, sill och kål, men också julskinka och korv som er
inrar om både midvinterblotets stora offerfester och det gamla bondesamhällets slakt 
under vintern.  
 I äldre tider var julens viktigaste gudstjänst i Sverige julottan. Tidigt på juldagens 
mor gon åkte man släde med facklor till kyrkan. Man sjöng julpsalmer av både katolskt 
och lutherskt ursprung och lyssnade till predikan som ofta var ganska lång. Däremot 
firades inte mässa, eller nattvard som man säger i Svenska kyrkan. På senare år har 
Svenska kyrkan influerats av olika kyrkotraditioner, inte minst den katolska. Numera 
är julnattsmässan en av årets mest välbesökta gudstjänster. Nästan alla Svenska kyr
kans församlingar bygger också numera upp julkrubbor.   
ELISABETH KVIST

RAPPORTER

Pater Peter Fresman 90 år!

För 50 år sedan ... utkom Eugeniabladet 71971. Bara fyra sidor långt, men med såhär litet typ snitt 
och från  varo av bilder, fick man plats med det väsentliga: Betraktelse över Kristus Konungens fest, an nons 
om julförsäljning, rapport om hyresavtal med Stock holms stad för lokaler runt Drottninggatan. Under rub
riken FÖRSAMLINGEN BEGÅR ADVENT fick man veta när det var "latinsk ko ralhögmässa", familjemässa, 
eller på tyska och ungerska. Bokhandelns julklappstips var för ungdom boken Mellan Mao och Jesus eller 
Cliff Richards Som jag ser det. För vuxna Mitt liv med Martin Luther King eller fotoboken Norra Smedje-
gatan med bilder från bl.a. gamla Eugeniakyrkan. Påpekades ock så att "EN JUL KRUBBA bor de ju finnas i 
varje katolskt hem". På tisdagkvällar, vid Katolsk Orienterings kurser, kunde man be söka Lånebiblioteket 
som "med obruten optimism erbjuder sina tjänster". P. Hornung försäkrade att böckerna "skulle göra gott 
att ägna sig åt en vinterkväll". Slutligen meddelades att julkollekten skulle gå till kyr kobygget i Västerås och 
att senioren bland Salesianpatres på Bergsgatan 11, p. Hermann Burczyk, skulle fylla 80 år. 

P. Peter Fresman SJ bor se-
dan ett år på jesuiternas äld-
reboende, Pe ter-Fa ber-Haus 
i Berlin. I julnumret 2020 pub -
licerades ett bildreportage 
från hans långa prästgärning 
i Sve rige. Den 27 september 
fyllde han 90 år och blev 
fi  rad stort av medbröderna, 
och även av ditresta vänner 
från Sve rige. På bilden ses en 
pigg 90-åring som hälsar och 
tackar alla som kommit ihåg 
hans födelsedag med brev 
och presenter.   
Bild: Liberty Fajutrao

P. Fresman omgiven av vännerna Francisco Herrera S.J. och Liberty Fajutrao, samt medbröder på boendet. 
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Under tjugo års tid har den gregorianska scholan varit verksam i S:ta Eugenia. Scholan är en 
damkör där sångerna sjungs på latin och rösterna vävs ihop till en gemensam ton och klang.

VI BLEV MYCKET INTRESSERADE OCH FÖRVÄNTANSFULLA när vår körledare, 
Helena Mann, inbjöd oss att följa med på en resa till ett kloster i Frankrike under ok
tober månad. Vi skulle få möjlighet att ta del av den gregorianska sångskatten som där 
förvaltas av klostrets 60 benediktinmunkar. 
 Det var mycket som behövde förberedas inför resan med vaccinationsintyg, pass
förnyelse, ledighetsansökan, menyplanering och inte minst körrepetitioner. Vi hade 
nog alla lite resfeber inför detta äventyr men vi var glada och hedrade över att vår kyr
koherde, pater Dominik, skulle finnas med oss under hela vår resa och vistelse. 
 I gryningen fredagen den 8 oktober lyfte planet från Arlanda. Några lyckades att 
genom flygplansfönstret fota Eiffeltornet som välkomnade oss till ett soligt Paris. Däri
från fortsatte resan med två minibussar söderut. Vi lämnade storstadens täta trafik 
och for genom öppna vackra vidder. Väl framme fick vi kvartera in i två gästhem med 
enskilda rum och gemensamma kök.

KLOSTRET FONTGOMBAULT ÄR BELÄGET I EN REGIONAL NATURPARK, ett be
bott landsbygdsområde, erkänt på nationell nivå för sitt starka arv och landskapsvärde. 
Från floden Creuse får munkarna elektricitet och är även självförsörjande på livsmedel 
genom djurhållning och odling.

Gregorianska scholan 20 år!
Jubileumsresa till klostret Notre Dame de Fontgombault  
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Dagarna följde klostrets fridfulla rytm med laudes, mässa och vesper i kyrkan. Vi fick 
träffa körledaren som berättade om spiritualiteten och arbetet med sången i klostret. 
Han gav oss även värdefull återkoppling på vår sångteknik.  
 Under eftermiddagarna gav pater Dominik en andlig impuls med utläggning av 
innehållet i vår sång och frågor att reflektera över. Han guidade oss också till eremiter
nas gamla grottor som låg på andra sidan floden. 
 På sön
dagen med
verkade vi i 
högmässan 
i Basilique 
Saint Martin 
av Tours och 
på vår väg 
tillbaka hem 
till klostret 
besökte vi 
slottet Cha
teau de Che
nonceau med 
dess vackra 
trädgårdar.

VÅR SISTA HELA DAG FÖRE HEMRESAN, tisdag, firades kyrkmässa, “Dédication 
d’Eglise”. Under munkarnas högtidliga procession inne i kyrkan omgavs vi av tonerna 
från deras himmelska sång. Kyrkans hjärta utgörs av en staty från 1100talet där Ma
ria sitter med Jesusbarnet i famnen. Byborna visar henne stor vördnad och på kvällen 
efter completorium fick vi även möjlighet att framföra vårt tack genom att sjunga ett 
Salve Regina där.

Vi vill också rikta ett stort tack till Helena Mann och pater Dominik för allt arbete 
med kören, reseförberedelser och för att ni genomförde denna resa med oss. Vi kom 
hem helbrägda, stärkta till kropp och själ, med fördjupade vänskapsband och många 
fina minnen.

Text: KERSTIN EKLÖF, Foto: VERONIKA PAPP, LIBERTY FAJUTRAO 
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Ein Gott der überrascht - En Gud som överraskar stod som rubrik på jesui ternas 
webbplats när man loggade in för att följa prästvigningen digitalt. Samma tema som i 
Dags artikel i Eugeniabladet 2-2015. Då höll han på att avsluta de två år han tillbringat i 
Sverige, först som teologistudent i Upp-
sala, sedan som prak tikant i S:ta Eugenia. 
Det var under dessa två år som kal lel sen 
till Jesu sällskap vuxit fram, nu skulle han 
återvända till hemlandet Tyskland för att 
börja i jesuiternas novitiat. "Låt föränd-
ringar och överraskningar ske!" skrev Dag 
i kyrkobladet, inspirerad av Jesu ord "Låt 
det ske!" i samband med sitt dop i Jordan 
(Matt 3:15).  
Sedan dess har Dag studerat inom jesuit-
ordens utbildningsprogram, och många här i Sverige har nog följt hans väg, via sociala 
medier och vid de tillfällen då han kommit på besök, senast någon månad innan präst-
vigningen. Och nu är han alltså prästvigd. Extra roligt för oss svenskar är det förstås att 
vigningen förrättades av vår egen biskop, kardinal Anders Arborelius. 

Våra varmaste lyckönskningar till Dag! 

Dag Heinrichowski prästvigd! 
Av kardinal Anders Arborelius  23 oktober i Hamburg

Foton: Jesuiterna Centraleuropa

De kristna i det heliga landet 12/9: 22. 600 kr
Eugeniadagen 19/9: 33. 222 kr till fredsarbete i Filippinerna 
Världsmissionsdagen 24/10:  28. 394 kr till Katolska kyrkans missionsländer

Höstens  

kollekter

Fr. v: Pater Bernhard Bürgler SJ, provinföreståndare för jesuiterna i Central europa, kardinal Anders Arbore
lius, biskop av Stockholm, pater Dag Heinrichowski SJ.     
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Högtider och speciella gudstjänster

21/11 – söndag: Kristus Konungens 
dag. Kyrkoårets sista dag. Kardinal An-
ders Arborelius, biskop av Stockholm, är 
huvudcelebrant i 11-mässan (inspelning 
för svt). 
Christ the King Sunday. The last day of 
the liturgical year. Mass at 6 pm.
 
27/11 – lördag: Församlingsreträtt, 
S:t Josefs-året. Kl 14-17.30. Avslutas kl 17 
med Första vespern för 1:a söndagen 
i advent, där Gregorianska scholan och 
Kyrko kören medverkar. 
 
28/11 – 1:a söndagen i advent. Mässor 
kl 8, 9.30, 11. 
First Sunday of Advent. Mass at 6 pm.

8/12 – onsdag: Jungfru Marias utko-
relse och fullkomliga renhet, högtid. 
Mässa kl 12, högmässa 18.
 
12/12 – 3:e söndagen i advent. Insam
ling av mat och hygienartiklar till be
hövande i alla mässor. 
Third Sunday of Advent. Mass at 6 pm. Col
lection of food and toilet requisites for the poor.

13/12 – måndag: Luciakonsert med Luciatåg kl 18.45. Ungdoms- och 
Barnkörerna. 

21/12 – tisdag: S:t Petrus Canisius SJ. Mässor kl 7.30, 12, 18. 
 

INFORMATION

Ordinarie gudstjänsttider: Se s 2 samt, mer utförligt, Veckobladet och hemsidan.

Se vidare: 
Nästa sida samt 

Jul i S:ta Eugenia 
s 16

Jungfru Maria med Jesusbarnet. Skulptur ca 1500 i 
Gamla Uppsala kyrka, Uppland.
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3/1 – måndag: Jesu Heliga namn - Jesu Sällskaps titularfest. Mässa kl 12,  högmässa 18.
 
18/1 – tisdag: Böneveckan för kristen enhet börjar. För program, se länk på s 19.
 
24/1 – måndag: Completorium i Böneveckan för kristen enhet. Biskop Andreas Holmberg, 
Stockholms stift, Sv. k., gästar församlingen och intervjuas av kyrkoherde Dominik Terstriep S.J. i 
serien LIVSHISTORIA OCH INSIKTER. Intervjun: Stora salen kl 19. Completorium: kyrkan kl 20.15. 
 
1/2 – tisdag: S:t Blasius. Blasiusvälsignelsen delas ut vid mässorna kl 7.30, 12, 18. 
 
2/3 – Askonsdag. Mässor med askliturgi kl 7.30, 12, 18. 

5/3 – lördag: Församlingsreträtt i fastan. Kl 14-17.30.

2022:

Forts. från föreg. sida:

Församlingsreträtt 
S:t Josefs-året 
Lördag 27/11 kl 14-17.30 

Avslutas kl 17 med Första vespern för 1:a 
söndagen i advent.  

Gregorianska scholan och Kyrko kören  
medverkar i vespern 

Matinsamling – till fattiga och hemlösa   

Söndagarna 12/12 • 2022: 13/3 • 15/5 • 7/8
Vi är alla inbjudna att under offertoriet i alla dagens mässor bära fram kassar 
med hållbar mat och hygienartiklar. Särskilt uppskattat är konserver, ris, matolja, 
färdiga rätter, tvål och tandkräm Tack för din gåva!

Öppet hus på julafton  timeout i år. Sedan ett antal år tillbaka har församling-
en haft ”Öppet hus” på julafton som inletts med en julbön i Mariakapellet. För dem som 
kommit har det varit en kär tradition för att inte behöva fira jul ensam eller också för att 
äta något riktigt gott. De senaste åren – inte bara under corona-tiden – har uppslutning-
en varit ganska liten, och vi har inte riktigt nått den målgrupp vi åsyftat. Jag vill gärna se 
över upplägget och startar om Öppet hus nästa år. Men i år ställer vi in. Har du intresse av 
att medverka i och ta ansvar för Öppet hus till nästa år, hör gärna av dig.          Kyrkoherden
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B ikt  i  advent        
Dag   Tid Präst

Måndag 6/12 1718 Terstriep   
Tisdag 7/12 1718 Dietz 
Onsdag 8/12 1718 Terstriep  
Torsdag 9/12 1718 Dartmann  
Fredag 10/12 1718 Idergard, Schink  
3:e söndagen i advent  12/12 30 minuter före alla söndagens mässor
Måndag 13/12 1718 Terstriep  
Tisdag 14/12 1111.45 Terstriep 
  1718 Dietz
Onsdag 15/12 1718 Idergard 
Torsdag 16/12 1718 Dartmann  
Fredag 17/12 1718 Terstriep, Schink  
Lördag  18/12 1011 Dietz 
  1617 Schink
  1718 Dartmann
4:e söndagen i advent 19/12 10.30-11 Terstriep 
  12.15-13 Idergard  
  17-18 Nies, Schink  
Måndag 20/12 1718 Terstriep, Idergard  
Tisdag 21/12 1111.45 Nies  
  1718 Dietz, Dartmann
Onsdag 22/12 1718 Terstriep, Idergard 
Torsdag 23/12 1111.45 Dietz 
  1718 Dartmann, Schink
Fredag, Julafton 24/12 10.30-11 Terstriep 
   11.45-12.30 Dietz 
  20.30-21.30 Dartmann
  23-23.45 Nies, Idergard

Vill du bli katolik? 

Kontakta diakon Anders Wickström, ansvarig för under vis ningen av vuxna som vill 
döpas el  ler upptas i Kyrkans fulla gemenskap (konvertera). Telefon och mailadress 
finns på tidningens baksida.



16

Julafton – fredag 24/12 
11 Julandakt för barn 
22 Julnattens mässa  
24 Mass at Midnight

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

Den heliga familjen – söndag 26/12 
8 Mässa 
9.30 Mässa för stora och små 
11 Högmässa 
16 Julkonsert med körerna 
18 Mass

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

De heliga oskyldiga barnen i Bet-
lehem – tisdag 28/12 
Martyrer 
7.30 Mässa 
12 Mässa 
18 Mässa

Nyårsafton – fredag 31/12 
9.30 Mässa  
16 Mässa vid årets slut

Nyårsdagen – lördag 1/1 
Guds heliga moder Marias högtid 
11 Högmässa 
18 Mass

Andra söndagen efter jul – 2/1  
8 Mässa 
9.30 Mässa för stora och små 
11 Högmässa 
18 Mass

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

Trettondedag jul – torsdag 6/1 
Epifania 
8 Mässa 
11 Högmässa för stora och små! 
 Barnens julfest!  (se s 21) 
18 Mass

Herrens dop – söndag 9/1 
8 Mässa 
9.30 Mässa för stora och små 
11 Högmässa     
18 Mass

Kyndelsmässodagen – söndag 6/2 
Herrens frambärande i templet 
8 Mässa 
9.30 Mässa för stora och små 
11 Högmässa 
18 Mass

h Jul i S:ta Eugenia h
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Musik

Konserter: 
Den traditionella Luciakonserten äger rum 
på Luciadagen måndag 13/12 kl 18.45, i di-
rekt anslutning till kvällsmässan. Ungdoms- 
och Barnkörerna sjunger. 
Julkonserten på Annandag jul firar i år10-
årsjubileum. Den 26/12 är i år en söndag, 
därför blir konserten kl 16. Som vanligt 
del tar flera av församlingens körer. Kyrkan 
brukar vara fullsatt, så kom i god tid!
År 2022 är det 200 år sedan den berömde 
franske tonsättaren och organisten César 
Franck föddes i Liège i Belgien. Som 21-åring 
flyttade han till Paris. Efter sina musikstudier 
blev han professor vid musikkonservatoriet i 
Paris och organist vid basilikan Sainte-Clotil-
de, där han väckte stor uppmärksamhet med 
sina orgelimprovisationer. Han är en av de 
stora katolska kyrkomusikerna genom tiderna 
och har skrivit en stor mängd orgelstycken.  
Under året kommer jag att spela hans samtliga orgelverk, fördelade på fyra tillfällen. Den 
första konserten äger rum söndag 20/2 kl 12.45. 
 
Körsång:  
Inför vårterminen gör vi några förändringar vad gäller ålderssammansättningen i våra 
blandade körer. Detta för att få en bra och smi dig övergång från barnkören till ungdoms-
kören och från ungdomskören till kyrkokören. Från och med 1/1 gäller åldersfördelningen 
enligt nedan. Vill du börja sjunga i någon av våra blandade körer, eller vill du sjunga grego-
riansk sång, så kontakta körledarna (kontaktuppgifter på tidningens baksida). 

Barnkören:  8-13 år (årskurs 2-7) – Anne Maj Samuelsson

Ungdomskören:  14-29 år – Ulf Samuelsson 

Kyrkokören:  27–60 år – Anne Maj Samuelsson

Gregorianska scholan:  damröster – Helena Mann Sundström

ULF SAMUELSSON, kyrkomusiker

Detalj av målning av José Gallegos y Arnosa (1857-1917)
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Katolskt forum

 

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

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

KURSER våren 2022: 
 
Katolska kyrkans lära och liv (termin 2 av 2). Terstriep S.J. Varannan måndag kl 19, 17/1-6/6.

Ignatius och hans andliga övningar (del 4). Carls S.J. Varannan onsdag kl 19, 12/1-20/4. 

Samtal om dagens evangelium. Dietz S.J. Torsdagar kl 11–11.45 från 13/1. Det går bra att 
delta vid enstaka tillfällen.  

Ikonmåleri/Classes in Icon painting. Deriev. Fyra kurser:  21-23/1, 18-20/2, 18-20/3, 22-
24/4, 20-22/5. Fredag kl 15-20, lördag kl 12-18, söndag kl 10-15.  
  
Filosofisk/teologiska samtal. Carls S.J. Varannan måndag 10/1-4/4. Obs! I S:ta Ragnhilds 
kapell, Blackeberg, kl 18.30.

 
FÖREDRAG, SAMTAL, KULTURARRANGEMANG: 
 
18/11: Livshistoria & Insikter: Peter Halldorf, författare, pastor intervjuas av Dominik Ter-
striep S.J. Stora salen kl 19.  

25/11: Gud och det onda. Rainer Carls S.J. presenterar sin nya bok. Stora salen kl 19.  
 
27/11: Adventsreträtt över den Helige Josef. S:ta Eugenia kyrka kl 14–17.30. Se annons s 14

9/12: Tro i tider av Corona III: Digital eller kroppslig andlighet. Dominik Terstriep S.J. 
Stora salen kl 19.  

2022: 13/1: Drottning Christinas entré på den romerska scenen och hennes besök hos 
jesuiterna vid collegio Romano. Martin Olin, forskningschef, docent Nationalmuseum. Stora 
salen kl 19.

24/1: Livshistoria & Insikter: I samband med Böneveckan för kristen enhet. Se annons s 19.

1/3: Fettisdagsbio: "Min Onkel, Jaques Tati" (110 min). Film kl kl 18.45 i Biblioteket, däref-
ter completorium kl 20.40 i Mariakapellet. 
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Böneveckan för kristen enhet  
S:ta Eugenia församling • Måndag 24/1 kl 19

 

Livshistoria och insikter 
Biskop Andreas Holmberg, Stockholms stift, Svenska kyrkan, 
intervjuas av kyrkoherde Dominik Terstriep S.J. Stora salen kl 19.  

Completorium
Kyrkan kl 20.15.
Böneveckan är världens största ekume niska manifesta  tion. 
Den genomförs samtidigt i cirka 120 länder varje år, 18-25/ 1 
(S:t Pauli om vändelses dag). År 2022 är temat, förberett av 
Kyrkornas råd i Mellanöstern, En stjärna i öster – vi kommer 
för att tillbe Kristus (Matt 2:1-12):
Mer information: https://www.skr.org/vart-arbete/boneveckan 

Du som under jultiden inte kan komma till kyrkan men önskar ta emot kommunio-
nen hem ma, ring till Ingegerd Lennartsson 08-505 780 09. Även om du bara önskar ett 
besök - ring gärna!

Julmässa för S:ta Eugenias seniorer 
Onsdag 29/12 kl 12 i S:ta Eugenia kyrka

Efter mässan äter vi lunch tillsammans i Stora salen och sjunger julsånger.  
Vi räknar med att detta ska kunna äga rum under nuvarande förhållanden med 
pandemin. 
Anmälan senast 15/12 till pastorsexpeditionen 08-505 780 00 eller  
ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se  
Kostnad för lunchen: 120 kr. Meddela om särskild kost önskas. 

Tideböner i S:ta Eugenia
Vesper: Onsdagar kl 17.30. 
Lördag 27/11 kl 17  Första vespern för 1:a söndagen i advent. Gregorianska scholan och 
Kyrko kören medverkar (avslutar S:t Josefs-reträtten, se annons s 14).  

Completorium: Första fredagen i månaden kl 20.40 • Vissa måndagar kl 20.40 (se 
Vecko bladet) • Måndag 24/1 kl 20.15, i samband med Böneveckan för kristen enhet (se 
annons ovan) • Fettisdagen 1/3 kl 20.40 • Torsdagarna 31/3 och 7/4 kl 20.40.    

Även vid andra tillfällen kan tideböner förekomma. Se aktuellt Veckoblad.  
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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 till det första undervisningstillfället. 
Därefter är grupperna slutna och man får vänta till 
nästa år. 

Lördagar träffas alla klasser (datum och tider nedan)  

Första heliga kommunion. Undervisningen börjar i 
klass 2. Första heliga kom  muni on sker i slu tet av klass 
3. Därefter fortsätter trosun dervis ningen i klass 4-9.  

Högstadiet. Undervisningen riktar sig till klass 7-9, 
till ungdomar födda år 2006-2008.  
 
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.

Trosundervisning - för barn och ungdomar  

KLASS 2-3 
kl 10-13

KLASS 4-6 
 kl 13-15

KLASS 7 
kl 10-13 

KLASS 8 
kl 10-13

KLASS 9 
kl 10-13

27/11 21/11 4/12 4/12 4/12

11/12 11/12

2022: 22/1 2022: 22/1 2022: 15/1 2022: 15/1 2022: 15/1

5/2 5/2 29/1 29/1 29/1

19/2 19/2 12/2 12/2 12/2
26/22/3 läger  
(obligatoriskt) 19/3 19/3

2/4 2/4 12/3 12/3 12/3

14/5 14/5 26/3 26/3 26/3

21/5 lördag kl 11
Första kommunion grupp 1
Förberedelsedag: 20/5 kl 9.3015.30  Obs! Sök ledigt fr skolan

9/4 9/4 9/4

7/5 7/5 7/5

26/5 torsdag Kr. himmelsf. kl 11  
Första kommunion grupp 2  
Förberedelsedag: 25/5 kl 9.3015.30 Obs! Sök ledigt fr skolan

21/5 21/5 21/5

4/6 Avslutning 4/6 Avslutning 4/6 Öv ning i kyrkan

28/5 Avslutning 28/5 Avslutning 11/6 Konfirmation  
kl 11

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

trosunder  Klass 7: Agnes Rysinska • agnes_rysinska@hotmail.com 

visningen: Konfirmander 8: Louise Tullberg • louise.tullberg@gmail.com   

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

MINISTRANTLÄGER

Norrtälje • måndagtorsdag 36/1 2022

Nytt sätt att anmäla sig via google form: 
Länk fås när man mailar mininstranter@
hotmail.com eller smsar 073-721 84 72. Det 
går också bra att ställa frågor till kontakt-
uppgifterna ovan.
Sista anmälningsdag: 19/12 2021. 
Kostnad: 350 kr per person, syskon 600 kr 
tillsammans. 

Välkommen med din anmälan!
MINISTRANTLEDARNA 

BARNENS JULFEST

 
Torsdag 6/1 • Epifania • Trettondedag jul 

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

SOMMARKOLLO  
 
på Marielund 2022! 
 
1524 juli är det äntligen 
dags för sommarkollo igen! 
Massor av lek, bad, roliga te-
madagar och så mycket mer! 
På kollo har vi alltid det kul 
tillsammans! 
 
Åldersgräns: 8-12 år  
Hjälpledare: endast ungdo-
mar födda 2007 
Kostnad: deltagare 1650 kr (Syskonrabatt: 2 barn för 2600 kr), hjälpledare 950 kr 
Anmälan: öppnar 1/1-2022 och sker via länk till studieförbundet Bilda som kom-
mer finnas på församlingens webblats där också information ska finnas.  
Först till kvarn, så anmäl er i god tid! 
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Ur våra kyrkböcker

Lucas TEKLE 
Jonathan ISSA 
Nnenna UGOALA 
Wilma CHOSSON ALMQVIST 
Kristel VIILUP 
Sila ABDULAHAD 
Lucas MAHONEY

Benjamin MUNOZ 
Lorin KONDA 
Giovanni HABIB 
John SHAMOUN 
Eliana ANDISH  
Emil STEINVALL 
Marcos NESIC TESFAY 
Nelly JEKEL

Maykel SABA 
Nicol SPOKAITE  
Isabella EMMANUEL 
Leon FOKI 
Theodor HJORTH 
Jonathan SZRUBKA THUNBERG 
Victor DE TOLEDO SOMMERLATH 
Valeria ROMERO

Genom dopets sakrament har i Kyrkans gemenskap upptagits:

Herre, gör dem genom dopet till dina trogna lärjungar!

Våra avlidna:

Pernilla WIDELL, 51  
Laszlo VIETORISZ, 89  
Josef HINTERSCHUSTER, 94 
Almaz WOLDEGEBRIEL, 66 
Josef FELLINGER, 89

Elisabet SJÖBERG, 86  
Stig HOLMGREN, 92 
Simon SABAS COSTICH, 54 
Caroline KOSKEI, 63 
Bartolomé MARTIN ARROYO, 77 
 

Herre, låt ditt eviga ljus lysa över dem!

Genom äktenskapets sakrament har förenats:

Sweet MOGOS & Renato DOMENICO 
Nicole PEHAR & Mattias HAILE GONDAY 

Må de återspegla Guds kärlek till människorna!

Yuee LIANG & Andreas BJÖRN

Mässa i S:t Josefs kapell på Katolska kyrkogården kl 15: 
Mass at the Catholic Cemetery at 3 pm: Måndag 29/11, tisdag 28/12.  
2022: Fredag 28/1, måndag 28/2, måndag 28/3, torsdag 28/4, fredag 27/5. Norra begrav
ningsplatsen, Haga, grind 6. Buss 515 till Linvävartorpet eller gångavstånd från Karolin
ska sjukhuset. 
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Lördagar kl 14 / Saturdays at 2 pm
På svenska: 11/12 • 8/1 • 29/1• 12/3 • 9/4 • 16/4 påskvaka 
kl 20.30 • 7/5 • 4/6 

In English: 12/2 • 23/4 • 25/6 
 
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 pastors expeditionen.  
 All baptisms of small children in the parish will take place in com-
munal baptismal liturgies (see the dates above). Please register with 
the Parish Office for a baptismal service.  

Gemensamma dopgudstjänster  /  Communal Baptismal Liturgies 

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. 

Foto: privat

Äktenskapsförberedelse / Marriage Preparation
• Kontakta en präst eller diakon minst tre må  na der före bröllopet. Anmäl er sedan till KPN:s 
äktenskapskurs (se nedan).  
• Please contact a priest or a deacon at least three months before the wedding date. After 
that, please attend to a wedding preparation course (please, see below). 

Dop • Äktenskap 

Kurs för er som planerar att gifta er i Katolska kyrkan 
Lördag 12/2 2022 kl 10-15. Brunnsgränd 4, Gamla stan, Stockholm

Kursledare: F. Andres Bernar.

Anmälan: Senast en vecka före kursstart till www.kpn.se. Betala 100 kr per 

person  

(inkluderar lunch) till bg 119-2053. Ange "Äktenskapskurs 2022".  

https://kpn.se/kurser-events/aktenskap-och-familj/vi-ska-gifta-oss 

Marriage preparation for couples planning to marry in the Catholic Church
Saturday, January 29 2022 from 10 am to 3 pm. Brunnsgränd 4, Old Town, Stockholm

Responsible priest: Father Richard Hayward

Application and fees: Apply no later than January 17 here below (individually) and pay a fee of SEK 

100 per applicant to KPN:s Swedish BankGiro account 119-2053. Please state ”Marriage course 2022”    

This includes lunch and coffee. https://kpn.se/kurser-events/aktenskap-och-familj/we-re-getting-married

Katolska pedagogiska nämnden Stockholms stift    •    The Catholic Diocese of Stockholm
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S:ta Ragnhilds kapellförsamling Bromma

Kära medlemmar i S:ta Ragnhilds ka pell församling! 
Eftersom de flesta restriktioner med anledning av corona-pandemin har 
borttagits, kan vi i vårt S:ta Ragnhilds kapell återgå till tidigare ordning, 
även om det blir några mindre förändringar. Ni är hjärtligt välkomna till vårt 
gemensamma gudstjänstliv och våra sammankomster i Josephinahemmet. 
Från och med 4:e söndagen i advent, 19/12, firas endast en mässa på sönda-
gar då det inte är trosundervisning. Under det nya året kom  mer undervis-
ningsmässa att firas kl 9.30 de dagar det är undervisning (se da tum nedan). 
Efter båda mässorna serveras kyrkkaffe i Allmänningen. Vardagar firas mässa 
kl 11. Förhoppningsvis får vi inte en fjärde våg av nya fall. Även om ni är vac-

cinerade, beakta ändå avståndet mellan personerna i kapellet och blanda er inte med de 
boende.

 Mässfirande, Eukaristisk tillbedjan, Bikt - se s 2.   

Undervisning för barn från 8 år -  Vårterminens datum: 9/1, 23/1, 6/2, 20/2, 20/3, 3/4, 1/5.  
För mer information och nyanmälan, maila Elisabet Degen: elisabet.degen@telia.com 

Studiecirkel - Filosofisk/teologiska samtal. Öppen samtalscirkel: 29/11 och 13/12.  
2022:  Varannan måndag 10/1-4/4 i Allmänningen kl 18.30.  

Handarbetsgruppen - Öppet Hus varje tisdag kl 9-12.  

Josephinahemmets vänner - förening för volontärinsatser. Se www.josephinahemmet.se 
Kontaktperson: Elisabet Degen (mailadr. se ovan) 

S:ta Ragnhilds kapell – Josephinahemmet  
Drachmannsgatan 2 • 168 49 Bromma • 0837 29 45 • Tbana: Islandstorget • Pater Rainer Carls S.J.: 0837 21 66  

pater.carls@gmail.com • www.josephinahemmet.se • www.sanktaeugenia.se  
(under Kapellförsamlingar/S:ta Ragnhild) 

RAINER CARLS S.J.

 
JULTIDENS GUDSTJÄNSTER I S:TA RAGNHILDS KAPELL
4:e söndagen i advent – 19/12: Mässa kl 11.

Julafton – 24/12: Vigiliemässa kl 16, med biskop Anders Arborelius, samkväm efteråt,  

Julnattsmässa kl 22

Juldagen – 25/12:  Högmässa kl 11

Den Heliga familjen – 26/12: Högmässa kl 11

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

Nyårsdagen – 1/1: Högmässa kl 11

Andra söndagen efter jul – 2/1: Högmässa kl 11

Trettondedag jul, Epifania - 6/1: Högmässa kl 11
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Katolsk Bokhandel

Välkommen att handla på plats eller i vår webshop!  
www.katolskbokhandel.com

Solrosorna i S:ta Eugenia
Försäljning av handarbeten  
 

Efter söndagsmässorna kl 9.30 och 11 

21/11 • 28/11 • 5/12 

Varmt välkomna!

ADVENTS-BASARADVENTS-BASAR
 

lördagen den 27 november • kl 11.00-16.00

i Allmänningen på Josephinahemmet
Drachmannsgatan 2 – T-bana: Islandstorget/Blackeberg

(ingång från baksidan av huset – följ skyltarna!)  

FÖRSÄLJNING - LOTTERI - KAFFESERVERING

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

Basarens behållning går till församlingens JULKOLLEKT samt till  
JOSEPHINAHEMMETS VÄNNER *

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

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

Timmarnas liturgi  tidegärden på svenska 
(Fyra volymer) 
Katolska Liturgiska Nämnden • Veritas 2021  
 
En munks vishet  Bernhard av Clairvaux 
andliga och teologiska profil 
Dominik Terstriep S.J. • Artos 2021 
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Mass in English. Sundays at 6 pm. For the dai ly Mass 
schedule in Swedish, please 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 home less of 
Stockholm. We are all invited to pre sent sustainable 
food products such as rice, canned food, oil du ring 
the Offertory at Mass. The subsequent occasions are:  
12/12 • 2022: 13/3 • 15/5 • 7/8 It´s also possible to 
leave the goods at the Parish Office during opening 
hours, please see the last page.   
 

CUC – Catholic Univer sity Chap
laincy.  
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 fccstockholmsweden@gmail.com, dfv0318@
yahoo.com.
 
African Mass. Vigil Mass on Saturdays at 5 pm. For dates and more information, please contact:  
eddypemida@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.  
Please contact: Florance Mukasa, mukf2013@hotmail.com, 070-0373829.  Or ugacacos@gmail.com, 
073-9550422.

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

Information in English

Sing in a Choir! 

Angel from Ragusa church, Sicily
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BiAnnual Terms

 #1 from September 2021 to December 2021
 #2 from January 2022 to June 2022

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

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

Welcome to 

CEC

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

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

PROGRAMME STRUCTURE 2020/2021

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

Weekly Sessions

Every Sunday at St. Eugenia Catholic Church,  
Kungsträdgårdsgatan 12 

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

Schedule of Courses

 

Special days

- 24th   December 2021:  Christmas Eve 
- 31th   December 2021: New Year´s Eve  
- 25th   December 2021:  Christmas Day  
- 1th      January 2022: New Year

Rosenkransbön på latin / Praying The Rosary in Latin 
 
Välkommen till rosenkransbön på latin! Onsdagar direkt efter kvällsmässan med start 1/12.

You are welcome to join in the praying of the rosary in latin on Wednesdays, directly after 
the 6 pm mass, starting December 1st.
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POSTTIDNING         B

Begränsad eftersändning.
Vid definitiv eftersändning återsänds 
försändelsen med nya adressen på bak sidan.

S:ta Eugenia katolska församling
Kungsträdgårdsgatan 12, 111 47 Stockholm

Telefon 08505 780 00 • Telefax 08611 88 08 • Plusgiro 514 45 – 5
Expeditionstid: måndag, onsdag, torsdag 9–13 • tisdag 1417 • fredag stängt

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

Kyrkoherde pater Dominik Terstriep S.J. 08505 780 07 kyrkoherde@sanktaeugenia.se
Pater Thomas Idergard S.J. 08505 780 17 thomas.idergard@sanktaeugenia.se 
Pater Stefan Dartmann S.J. 08505 780 35 stefan.dartmann@sanktaeugenia.se  
Pater Klaus Dietz S.J.  076948 96 89 klaus.dietz@sanktaeugenia.se
Pater Rainer Carls S.J. 0837 21 66 pater.carls@gmail.com
Pater Mikael Schink S.J.  mikael.schink@gmail.com
Pater Jörg Nies S.J.  jorg.nies@sanktaeugenia.se  
Diakon Anders Wickström 08505 780 15 anders.wickstrom@sanktaeugenia.se
Diakon Ronny Elia  073505 05 44 ronny.elia@ sanktaeugenia.se 
Abba Asfaha Kidanemariam  073666 11 68 asfaha.kidane@sanktaeugenia.se
Fader Adris Hanna 070773 20 65 adris.hanna@katolskakyrkan.se
Fader Antonius Almaleh 073639 36 14 antonius.almaleh@gmail.com 

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

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

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


