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Ledare

Identitet och polarisering
Är vår tid en polariseringens tid? Många skulle förmodligen svara ja på denna fråga. Jag är
benägen att hålla med. I politiken och samhället, på den stora världsscenen och i det privata,
ja, också i kyrkan och församlingar verkar allt flera känna sig tvungna att inta distinkta positioner. Svartvitt framstår som den mest attraktiva färgsättningen; gråtoner kommenteras
nedlåtande eller föraktas.
Har det inte alltid varit så? Säkert har det funnits perioder i historien som
också de varit väldigt polariserade, som krävt ett tydligt ställningstagande. Och det
kan ha varit berättigat, ja, påbjudet. Men bara om det man tagit ställning till har tjänat ett gott syfte, inte handlat om rättshaveri, lust till strid för stridens skull, utan när
något väsentligt stått på spel. Tänker vi på antisemitismens historia och dess klimax i
Tyskland på 1930- och 1940-talen kan vi idag konstatera att alldeles för många då drog
sig för att ta ställning för judarnas självklara rättigheter. Vi känner till de ödesdigra
följderna. Men ibland får jag intrycket att den polarisering vi upplever idag ofta inte
handlar om frågor av den tyngden.
Sociala medier påskyndar dessutom polarisering och ensidighet,
och bäddar för strid. Det snabba musklicket frestar många att reagera med detsamma.
Det finns ingen distans till det man läser och reagerar på, ingen betänketid som får
en att smälta det lästa, fundera över det och sedan komma med en avvägd och saklig
kommentar – eller att tiga. Inte sällan trappas de snabba ordväxlingarna upp, tills FBtrådar helt och hållet spårar ur. Och inte nog med det; somliga känner tydligen ett nöje
i att provocera fram vassa kommentarer, att hälla bränsle på en redan brinnande fråga,
som ville de tvinga meningsfränder och -motståndare till tydliga besked. I slutet – tror
jag – förlorar alla, inte minst sanningen, eftersom saker och ting inte är så entydiga
och enkla som polariserarna vill få oss att tro. Påven Franciskus har nog rätt, när han
i sin senaste encyklika Fratelli tutti med tanke på den (också genom sociala medier)
globaliserade världen skriver, att vi visserligen har blivit grannar men inte systrar och
bröder.
Vad driver människor till att polarisera? Det finns många svar. Men
om jag fick ge ett enda som kunde fungera som hypotes, så skulle jag säga: Människor
söker efter en sorts identitet. Vilken sorts? Jo, det säregna som kan ge en stadga, en
entydig prägel och referensram som känns trygg. Ett skäl till denna strävan ligger nog
i en större oöverskådlighet och otrygghet. Tidigare vedertagna beteendemönster, ordningar, livsbanor, och trosvissheter verkar ha grusats. Var och en har idag en nästan
obegränsad frihet att uppfinna sig själv. Men för den friheten betalar vi också ett pris.
Forts. på nästa sida:
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Forts. från föreg. sida:

Många har svårt att fatta beslut, när de konfronteras med de åtskilliga möjligheter som
står dem till buds. De saknar en inre kompass som indikerar riktningen.
Förenkling framstår mot bakgrund av detta läge som ett medel att
skapa ordning och att ge orientering. Inget fel med ordning och orientering. Men om
de uppnås på bekostnad av tingens mångsidiga sanning? Det finns helt enkelt frågor
som kräver ett differentierat svar, en invändning efter ett påstående.
Är det inte relativism? Det kan uppfattas så, framför allt om de som påpekar
frågors komplexitet hävdar att det i slutändan inte finns någon sanning. Men det behöver inte vara så, om man håller fast vid hur olika synsätt måste hållas samman för att få
kunskap om tingens sanning. Vi kristna hävdar att Gud är en och samtidigt trefaldig,
att Kristus är en person med två naturer. Kanske är detta höjdpunkten av att hålla samman påståenden som vid första påseendet är motstridiga. Hur har inte teologer under
århundraden på övertygande sätt visat att den mera komplexa positionen uttrycker
sanningen om Gud! Kyrkan har under historiens gång inte varit sen att fördöma just
ensidigheter, positioner som valts utifrån en enda aspekt som ansetts vara absolut:
Jesus är bara människa; Jesus är bara Gud. Det har kallats för heresi, vilket översatt
betyder att man väljer ut en del och presenterar den som helhet. Men just ensidigheten
gör saken snedvriden och därmed fel – även om det finns ett element av sanning i den.
Vad kan utgöra en människas identitet? Hennes genetiska utrustning?
Härkomst? Kön? Hudfärg? Den ekonomiska eller bildningsmässiga statusen? Hennes
religionstillhörighet? Uppfostran? Visst hör alla dessa företeelser och många fler till
en människas särart, till det som gör henne unik. Men vore det inte läge, med tanke
på världens uppsplittring som påven Franciskus beklagar, att inte bara identifiera oss
genom det som skiljer oss från varandra utan också genom det som förbinder oss med
varandra?
Ju starkare medvetenheten om den gemensamma grunden är,
desto mer olikhet kan vi tåla. Då finner det universella och det säregna en balans;
båda måste ju hållas ihop för att vi ska få syn på hela sanningen. För oss kristna är den
trefaldige Guden urbilden för detta. Här är enhet och olikhet i högsta grad förenade
och utesluter inte varandra. Ja, ännu mer, enheten bekräftar olikheten och olikheten
bekräftar enheten. Olikheten – de tre gudomspersonerna – är sammanhållna av kärlekens band. Och vi människor har skapats till den treenige Gudens avbild. Ingen dålig
förutsättning alltså för att göra skillnad i dagens sökande efter identitet!

Kh DOMINIK TERSTRIEP S.J.
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fördjupning

Ett nyfött barn, av evighet Gud
Betraktelse över Andrei Rublevs julikon i Bebådelsekatedralen,
Moskva, ca 1410. Se omslagsbilden
Julen handlar om något oerhört - vi tror på en Gud som blivit född. Vi tror inte på en Gud
som är sig-själv-nog. Ingen avlar sig själv, vår Gud är från begynnelsen gemenskap. Att vara
beroende, som varje född varelse är, är inte en brist utan ett tecken på vår gudomlighet. Att bli
vuxen handlar om att bli oberoende, men att bli lik Gud, att bli gudomliggjord, handlar om
att likt Jesus i sin mänskliga person, vara helt beroende av människor och av vår gudomlige
Fader. Att vara beroende är att vara verkligt fri - det är gudomliggörandets paradox.
En ikon är inte dekoration, lika lite som evangelierna är noveller. En ikon är evan
geliet i bild, den försöker inte visa hur något ”såg ut”, utan vad det betyder för vår frälsning. Man målar inte en ikon, man skriver den. Evangelisterna berättade ju heller inte alla
detaljer om Jesu liv, utan om de händelser som har betydelse för att vi ska förstå vem Jesus
är. Självklart finns det en historisk bakgrund till vad som berättas, Gud handlar i historien
och det som det berättas om har verkligen hänt, men när vi läser eller hör en evangelietext
är det inte för att få faktaupplysningar, utan för att få möta den som evangeliet handlar om,
Jesus Kristus. Läsningen gör det vi läser om närvarande för oss, det händer inte där och då,
utan här och nu. Genom att meditera över en evangelietext kan vi möta Kristus här och nu.
Att ”läsa” en ikon är något liknande. När vi betraktar ikonen blir personerna och
händelserna närvarande för oss. Det som avbildas på ikonen kommer oss till mötes,
personerna ser på oss och talar till oss. Den som har en Kristus eller Guds Moder-ikon
på väggen är aldrig ensam, det finns alltid någon närvarande i rummet att tala med.
Följande är ett försök till läsning, tolkning av julens ikon. Lika lite som den som lägger ut en evangelietext gör anspråk på att komma med den slutgiltiga tolkningen eller
något originellt, gör jag det i det följande. Som en evangelietext växlar mellan att citera
Gamla testamentet för att visa hur Kristus uppfyller löftena och peka framåt, mot oss,
visar en ikon alla tidsskeden i frälsningen samtidigt.
I varje hörn av julikonen finns en händelse och mitten ser vi huvudpersonerna jungfru Maria och barnet. Landskapet är klippigt, ogästvänligt, som den värld
som Jesus föddes in i. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom.1
Grottan är mörk och ljuset kommer uppifrån, från stjärnan. Och jorden var öde och tom
och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet.2 Kristus föds i mörker
och uppstår i mörker, han föds i en grotta och lindas i vita lindor. Frälsningens mysterium kan vi inte avbilda, det kan bara erfaras med trons ögon. Men vi ser samtidigt som
lindebarnet den döde Jesus som svepes och begravs i en grotta. Den fyrkantiga krubban
1
2

Joh 1:11
1 Mos 1:2

Forts. på nästa sida:
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som barnet vilar i pekar fram emot altarbordet. Han föds för att frälsa oss, och som
han stiger ned från himmelen, stiger han ned till altaret i varje mässa för att ge oss del
av denna frälsning. Barnet i krubban är densamme som vi tar emot i eukaristin. Maria
på ikonen vänder sig tankfullt bort, kanske ser hon redan framför sig det svärd som
ska gå igenom hennes hjärta under korset.3 Nära barnet vid krubban ser vi de trogna
djuren, åsnan och oxen. Oxen känner sin husbonde och åsnan sin herres krubba, men
Israel känner inte sin herre, mitt folk har inget förstånd.4
Uppe till höger ser vi änglarna och under dem herdarna, framför en grotta. (Det
vanliga vid Jesu tid var att man använde grottor som stall på nätterna, för att skydda
mot kyla och rovdjur.) Till vänster om grottan ser vi änglar; och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud.5
Nere i högra hörnet på julikonen ser vi en scen som inte står omnämnd i
evangelierna.6 Den är hämtad ut Jakobs evangelium7, vilket berättar om det som hände
innan evangelierna börjar, om jungfru Marie födelse och barndom, Josef och Marias
trolovningstid och annat. Vi ser Jesusbarnet som badas av barnmorskorna. Skulle Josef, som beskrivs som en rättfärdig man lämnat den unga modern utan hjälp, när hon
skulle föda sitt första barn? Givetvis ”behöver” inte Jesusbarnet badas, han är ju redan
”ren” när han föds, men ikonen visar med badet att han var lik oss i allt utom i synd,
och påminner oss om att Kristus genomgick dopets bad för vår skull, för att vi genom
dopets nåd skulle bli renade från ursynden. Barnmorskorna på ikonen visar förutom
på den nyföddes sanna mänsklighet också på att Jesus är den nya Moses, som ska leda
alla folk, inte bara Israels, till befrielsen. Farao befallde ju8 att de hebreiska barnmorskorna skulle döda alla nyfödda gossebarn, så som kung Herodes kom att befalla att
alla gossebarn i Betlehem skulle dödas9.
Uppe till vänster på ikonen ser vi stjärntydarna, magierna, de vise männen. Det
står inte i evangelierna hur många de var, men efter de tre gåvorna är de alltid tre i
ikonografin. De gåvor som de frambär visar på att de förstått vem barnet är: Guld för
en konung, rökelse som stiger upp till Gud, och myrra som används för att smörja de
döda för begravning. Ja, barnet är verkligen universums konung, sann Gud och dödlig
Människa på en gång. Stjärnan som de vise männen följer påminner oss om Bileams
profetia, profeten som får sina ögon öppnade, Jag ser honom, men inte denna tid, jag
skådar honom, men inte nära. En stjärna träder fram ur Jakob, och en spira höjer sig ur
Israel.10 Som Israels folk en gång följde eldstoden genom natten mot befrielsen11 följer
de vise männen stjärnan genom natten mot det barn som ska befria oss.
Längst ned i vänstra hörnet sitter Josef, till synes i djupa tankar och utanför det som sker. Framför honom står en gammal man i skinnkläder. Vem i all världen
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Luk 2:35
Jes 1:3
Luk 2:13
Denna scen saknas i västlig ikonografi.
Skrivet omkring år 150 och tillskrivs av traditionen Jakob, Jesu broder. Ingår inte i Nya testamentet, men viktigt
för kyrkans lära om jungfru Maria och Jesu verkliga (inte skenbara!) mänsklighet.
2 Mos 1:16
Matt 2:16
4 Mos 24:17
2 Mos 13:21

är det och vad gör denna figur på julikonen? Hans närvaro är liksom onödig, opassande. Ja, Josefs tvivel på det som skett, tvivlet som den gamle mannen förkroppsligar,
tvivlet på att en jungfru just fött, en händelse som övergår hans - och vår - mänskliga
fattningsförmåga är på ett sätt opassande. Skulle inte den Gud som skapat himmel och
jord kunna åstadkomma detta? Den tvivlande Josef får representera allas vår oförmåga
att kunna tro, tro på att detta nyfödda barn verkligen är Gud. Jakobsevangeliet beskriver Josefs förvirring och tvivel med följande ord: Men jag Josef gick omkring och gick
inte omkring. Och jag såg upp mot himlavalvet och såg det vara orörligt. Och jag såg upp
mot skyn, och såg den stelnad. Och himmelens fåglar upphörde att röra sig.// Och jag såg
att en man drev sina får, men fåren stod stilla. Och herden lyfte sin hand för att slå dem,
men hans hand förblev lyftad. Och jag såg på flodens vatten, och jag såg getterna och deras
mular mot vattnet, men de drack inte. Men plötsligt sattes allt igång igen.12 Bredvid Josef
finns ett avhugget, men grönskande träd, julpsalmens Jesse rot och stam13, Men ett skott
skall skjuta upp ur Ishais avhuggna stam, och en telning från dess rötter skall bära frukt.14
Låt oss slutligen ta ett steg tillbaka och kontemplera hela bilden. Alla de
taljer är en del i det stora mönstret, frälsningshistorien. Se på Herrens moder, se hennes
sorg, se de jublande änglarna, den tvivlande Josef, herdarna som skyndar sig till grottan,
kvinnorna med den nybadade i knäet, det lindade barnet i krubban… Låt ikonen öppna sig
när du betraktar den. Du är med i grottan, Jesusbarnet föds i ditt hjärta när ikonen öppnar
sig för dig!

En jungfru föder i denna dag den Översinnlige.
Och jorden bjuder ett stall till behag för den Oupphinnlige.
Änglar och herdar höja hans lov med jubelljud.
Vismän med stjärnan bilda hans hov i kungaskrud.
Ty oss är givet i denna dag ett nyfött barn, av evighet Gud.

15

Hélène-Dominique Lindroth

12
13
14
15

Jakobsevangeliet 18:2, övers. Bertil Gärtner
Psalm 51, Det är ros utsprungen, enl 1937 års psalmbok.
Jes 11:1
ur Romanos julhymn, övers. Hjalmar Gullberg
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rapporter

Tack och lycka till, pater Fresman!
En vacker sensommardag i september lyfte
planet från Arlanda. Målet var Berlin. Så
lämnade pater Peter Fresman S.J. efter 57
år sitt älskade Sverige, med ålderns rätt: 27
september 2021 fyller han 90 år.
Peter-Faber-Haus, ett av jesuitordens
äldreboenden, ligger i Kladow, en trevlig
förort till Berlin. Där bor nu p. Fresman
- tillsammans med ca 20 andra äldre
jesuiter som glatt sig åt sin ”svenske”
medbroders ankomst. Född 1931 och
uppvuxen i Bremen inträdde Peter Fresmann som 20-åring 1951 i Jesuitorden.
Han genomgick den långa utbildningen
i Tyskland och prästvigdes 1962. Efter
ytterligare ett studieår, på Irland, kom
han på egen begäran till Sverige. Uppväxten som katolik i det lutherskt dominerade Bremen hade påverkat honom till att vilja göra en insats för Katolska kyrkan i ett
annat ”diaspora-område”.
hans prästgärning i S:ta
Eugenia började 1963, som
uppskattad kaplan och ungdomspräst, och med praktisk begåvning
som värdesattes av kommuniteten.
Berömd blev hans lilla segelbåt som
fraktades på cykel till Marie Udd,
där den sattes i sjön, med cykeln
hopfälld i båten.
År 1972 flyttade p. Fresman, nu
med försvenskat efternamn med endast ett n, till Uppsala för att bygga
upp S:t Lars församling. Han blev
dess förste kyrkoherde, och övervakade bygget av den nya kyrkan vid
Fyrisån som stod klar 1985. 
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På läger med ungdomarna 1977.

I prästgården - 1998 (bild t.v.): Tillsammans med p. Wilhelm Feussner (t.v.) och p. Josef Höfner.  
1996 (bild t.h.): Tillsammans med p. Francisco Herrera (t.v.) och p. Franz Meures, jesuiternas dåvarande provinsial.

Ovan: Peter Fresman S.J. 1989.
T.v.: I seniorkommuniteten 2020:
Tillsammans med nya medbröderna p. Gundikar Hock SJ (t.v.) och p.
Peter Knauer SJ. Foto: p. Joachim
Gimbler SJ (även bilden högst upp
på föreg. sida).

Därefter fick han ett välförtjänt sabbatsår i Chile och Mexico dit han reste med frakt
båt, tåg och buss. Vistelsen gav honom nya erfarenheter för själavården. Tillbaka i Sverige organiserade han åter en församling och byggde kyrka - nu Heliga Trefaldighet i
Järfälla, klar 1999. Församlingen upprättades 2003, men då var p. Fresman, på grund
av tilltagande hörselproblem, redan tillbaka i S:ta Eugenia. Här väntade nya uppgifter ekonom för jesuiterna, söndagsmässor på Marielund och kloka svar på stiftets hemsida
Fråga Prästen.

Hörseln, synen, datorn (!) och hälsoproblem gjorde livet allt svårare. Men det
var inte lätt att kunna hjälpa honom. Han ville själv bestämma. När medbröderna blev
irriterade över hans envishet svarade han med en rolig kommentar och alla avväpnades
genom hans humor.
Vi är många i Sverige - Stockholm, Uppsala och Järfälla - som saknar honom.

Tack och lycka till, käre p. Fresman!
Text och de flesta fotona: Klaus Dietz S.J.
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Hösten i

bild ...

Sr Veronicas 25-årsjubileum som ordens
syster. Den 3 oktober firades en högtidlig
pontifikalmässa i Mater Dei domkyrka i Umuahia,
Nigeria. Huvudcelebrant var stiftet Umuahias
biskop, Lucius Ugorji. På plats fanns 29 systrar
som alla firade 25-årsjubileum i orden Döttrar
av Maria, Barmhärtighetens Moder (DMBM).
Runtom i världen finns ca 80 silverjubilerande
DMBM-systrar. Somliga var av pandemin förhindrade att komma, andra firar vid ett senare
tillfälle. Efter högtiden bjöds på tårta i flera våningar med dekorationer i ordens färg, blått.
Här i S:ta Eugenia får vi möjlighet att fira sr Veronica senare i höst. Foto: DMBM

För 50 år sedan ...
Svenska konvertiter är inte så vana vid att kyrkoårets sista sön
dag, Kristus Konungens dag, firas som glädjefylld högtid med
vit skrud. Den svenskkyrkliga Domsöndagen kan nog ha lät
tats upp under senare år, men 1970 rådde mörker, allvar och
orgelns djupaste bastoner när psalmen "En Herrdag i höjden"
intonerades. Efter högmässan skulle man gå hem och tänka över
sitt liv, eller ännu hellre, sin kommande död.
Forts. längst ner på nästa sida:
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Café Eugenia invigt. Söndag 18 oktober
invigdes vårt nya café. På bilden ses kyrkoherde Dominik, tillsammans med p. Klaus
och ministranter, stänka vigvatten över lokal,
innehavare och besökare. Foto: Pehr Thorell
Ikonvigning i S:ta Ragnhild.
Två ikoner av S:ta Birgitta och
S:ta Maria Elisabeth Hesselblad
invigdes nyligen i S:ta Ragnhilds kapellförsamling  Blackeberg. Ikonerna är målade av
Rosalia Svensson. Se även bild
på s.16.
Fotograf till båda bilderna:
Elsa Casselbrant.

Men i den katolska Eugeniaförsamlingen på Drottninggatan hade man denna söndag 1970

knappast tid att tänka på döden. Särskilt inte om man tillhörde kretsen "katolska ungdomar
från Stockholm och Västerås". Då var man istället upptagen av "Ungdomsdagen" med Ung
domsmässa kl 14.30 följd av "samkväm" med diskussioner om Latinamerika. "Dessutom blir
det förfriskningar och dans", utlovade Eugeniabladet (6-1970).
Numrets enda bild återger andakten på kyrkogården på Alla helgons dag (då liksom i år
2020 en söndag). Men i församlingens bildarkiv kan man hitta foton med dansande ungdomar från 1960- och 70-talen. Bilden på s. 10 är odaterad, men parets kläder och frisyrer
tyder på 1960-talets mitt. Någon som minns?
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information

Högtider och speciella gudstjänster
22/11 – söndag: Kristus Konungens dag.
Kardinal Anders Arborelius, biskop av
Stockholm, är huvudcelebrant i 11-mäs�san.
Christ the King Sunday. Mass at 6 pm.
29/11 – 1:a söndagen i advent.
First Sunday of Advent.
3/12 – torsdag: S:t Francisco Xavier SJ.
Mässor kl 7.30, 12, 18.
8/12 – tisdag: Jungfru Marias utkorelse
och fullkomliga renhet, högtid. Mässor
kl 7.30, 12, högmässa 18.
11/12 – fredag: Luciakonserter kl 18.45
och 19.30. Ungdoms- och Barnkörerna.
13/12 – 3:e söndagen i advent. Insam
ling av mat och hygienartiklar till behö
vande i alla mässor.
Third Sunday of Advent. Mass at 6 pm.
Collection of food and toilet requisites for
the poor.
14/12 – Completorium på Johannes av
Korsets dag. Gregorianska scholan medverkar. Kl 20.45.
21/12 – måndag: S:t Petrus Canisius SJ. Mässor kl 7.30, 18.
1/2 – måndag: S:t Blasius. Blasiusvälsignelsen delas ut vid mässorna kl 7.30 och 18.
17/2 – Askonsdag. Mässor med askliturgi kl 7.30, 12, 18.

Se vidare:
Jul i S:ta Eugenia
s 14

Ordinarie gudstjänsttider: Se s 2 samt mer utförligt i Veckobladet.

Ingen adventsmarknad i år - på grund av pandemin, meddelar basarkommittén.
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B i k t i a d v e nt - i Emmaus kapellet
Dag 		Tid

Präst

Måndag
7/12
17-18
JN			
Tisdag
8/12
17-18	KPD
Onsdag
9/12
17-18
DT		
Torsdag
10/12
17-18
TI		
Fredag
11/12
17-18
TI		
3:e söndagen i advent
13/12
30 minuter före alla söndagens mässor
Måndag
14/12
17-18
DT		
Tisdag
15/12
11-11.45
DT
		17-18
TI
Onsdag
16/12
17-18
DT
Torsdag
17/12
17-18
MS
Fredag
18/12
17-18
DT		
JN
Lördag
19/12
10-11	KPD
		16-17
TI
		17-18
JN
4:e söndagen i advent
20/12
10.30-11
DT		KPD
		
12.15-13
MS		
		
17-18
JN		
TI
Måndag
21/12
17-17.45
JN		KPD
Tisdag
22/12
11-11.45
DT
		
17-18	KPD		
TI
Onsdag
23/12
17-18
DT		
MS
Torsdag, Julafton
24/12
10.30-11
DT
		
11.45-12.30	KPD
		
20.30-21.30
JN
		
23-23.45
TI

Julmässan för seniorer inställd i år

Öppet hus på julafton för alla!

På grund av pandemin blir det tyvärr
ingen julmässa för våra seniorer.
Men du som inte kan komma till julens
gudstjänster kan ändå ha kontakt med
församlingen. Ring gärna till Ingegerd
Lennartsson: 08-50578009.

Julbön kl 19.30 • därefter julmåltid.

h h h
Vi avslutar i god tid före julmässsan.
Vill du hjälpa till med förberedesena?
Kontakta pastorsexpeditionen
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h Jul i S:ta Eugenia h
Julafton – torsdag 24/12

Nyårsafton – torsdag 31/12

11
Julandakt för barn
19.30 Julbön
20
Öppet hus (se annons s 13)
22
Julnattsmässa
24	Christmas Mass

9.30
16

Juldagen – fredag 25/12
Vår Herres Jesu Kristi födelse

9.30
11
18

Mässa för stora och små
Juldagens högmässa
Mass

Annandag jul – lördag 26/12
S:t Stefanus, den förste martyren

11
17
18.30

Högmässa
Julkonsert med körerna
Julkonsert med körerna

(samma program vid båda konserterna)

Nyårsdagen – fredag 1/1
Guds heliga moder Marias högtid

11
18

Mässa
Mässa för stora och små
Högmässa
Mass

De heliga oskyldiga barnen i Bet‑
lehem – måndag 28/12
Martyrer

7.30
18

Mässa
Mässa

Femte i juloktaven – tisdag 29/12
7.30
18
14

Mässa
Mässa - särskilt ofrivilligt ensamma

Högmässa
Mass

Andra söndagen efter jul – 3/1
Jesu Heliga namn - Jesu Sällskaps titularfest

8
9.30
11
18

Mässa
Mässa för stora och små
Högmässa
Mass

Trettondedag jul – onsdag 6/1
Epifania

8
11

Den heliga familjen – söndag 27/12
8
9.30
11
18

Mässa
Mässa vid årets slut

18

Mässa
Högmässa för stora och små!
Barnens julfest! (se s 23)
Mass

Herrens dop – söndag 10/1
8
9.30
11
18

Mässa
Mässa för stora och små
Högmässa
Mass

Kyndelsmässodagen – söndag 7/2
Herrens frambärande i templet

8
9.30
11
18

Mässa
Mässa för stora och små
Högmässa
Mass

Musik
Som allt annat påverkas
också våra konserter
av den pågående pandemin. Vi försöker ändå
hitta vägar att kunna
bjuda på sakral musik
i vår kyrka. Lucia- och
Julkonserterna kommer
att dubbleras för att så
många som möjligt ska
få tillfälle att lyssna (se
kalendariet här bredvid). I år är det för övrigt
10-årsjubileum för församlingens Julkonsert
på Annandagens kväll.
ULF SAMUELSSON,
kyrkomusiker

Musik i S:ta Eugenia – under advent och jul
Fredag 11/12 – Lucia
konserter kl 18.45 och
19.30 (samma program
vid båda konserterna).
Ungdoms- och Barnkörerna.
Måndag 14/12 – Com
pletorium på Johan
nes av Korsets dag,
kl 20.45. Gregorianska
scholan och Louise Agnani, gamba.
Lördag 26/12, Annandag jul – Julkonserter med körerna kl 17
och 18.30 (samma program vid båda konserterna).
10-årsjubileum för Julkonserten!

Körer i S:ta Eugenia församling:
Ungefär 100 korister sjunger i de körer som församlingens musiker leder. Dessutom finns
de Filippinska, Ugandiska och Nigerianska körerna som medverkar i mässan på engelska
och i mässorna med Filippinska och Afrikanska missionerna. Även om vi har många
sångare finns plats för fler. Kontaktuppgifter till kyrkomusikerna finns på tidningens
baksida, till övriga körer på s 26.  
• Barnkören. Flickor och pojkar 9-14 år.
• Kyrkokören. Vuxna i alla stämmor, 20-25 st. Fler är välkomna, särskilt tenorer och basar.
		
Ledare: Anne Maj Samuelsson
• Ungdomskören. Från ca 15 år, drygt 30 st. Fler är välkomna, särskilt tenorer och basar.
• Vokalensemblen. Ca 20 st. God körvana, bra notläsningsförmåga är en förutsättning.
Plats för två tenorer.
Ledare: Ulf Samuelsson
• Gregorianska scholan (damröster).

Ledare: Helena Mann Sundström

Tideböner i S:ta Eugenia.
Vesper: Onsdagar kl 17.30 (utom juni-augusti)
Completorium: Första fredagen i månaden kl 20.40 • Vissa måndagar kl 20.40 (se Veckobladet) • Måndag 14/12 kl 20.45 (se Musik-annons ovan) • Måndag 25/1 kl 20.15, i samband
med Böneveckan för kristen enhet (se annons s 25).
Även vid andra tillfällen kan tideböner förekomma. Se aktuellt Veckoblad.
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S:ta Ragnhilds kapellförsamling Bromma
Kära medlemmar i S:ta Ragnhilds kapellförsamling!
Trots att corona-pandemin fortfarande bestämmer vårt samhälleliga
och privata liv, har vi
börjat fira våra gudstjänster som vanligt.
Men eftersom vi inte
kan ha fler än 50 per
soner i kapellet, firas
söndagsmässan kl 9.30 främst för
alla som bor utanför Josephinahem
met. Vanligtvis kommer föräldrar med
barn som går till undervisning. Hög
mässan är dock avsedd för alla som
bor på hemmet, även om ett tjugotal
utomstående också kan få plats. De
senaste söndagarna har vi haft nästan
50 personer i denna mässa och vi vill inte gärna avvisa några. Därför är det bäst att komma
till den tidigare mässan. V. g. beakta avståndet mellan personerna i kapellet och blanda er
inte med de boende. Tyvärr blir det inte något kyrkkaffe efter mässorna.

Till sist vill jag framföra ett stort tack till alla som bidragit till att vi kunnat reparera orgeln
samt köpa in våra nya ikoner*, S:ta Birgitta och S:ta M Elisabeth Hesselblad.
p. rAINER Carls s.j.                                                                                      *Se även bild på s 11. Båda fotona: Elsa Casselbrant

Mässfirande, Eukaristisk tillbedjan, Bikt - se s 2. Obs! Ingen familjemässa 9.30 under tiden 20/12-6/1.
Trosundervisning - är nu igång. Tyvärr kan inga nya barn tas emot, p.g.a. pandemi-situationen. Fem barn tar emot sin första kommunion 14 november kl 14.
Teologisk studiecirkel - Gud och det onda : Följande måndagar kl 18.30: 16/11, 30/11, 14/12.
2021: 11/1, 25/1, 8/2, 22/2, 8/3, 22/3, 5/4,19/4.
Handarbetsgruppen - på tisdagar som tidigare.
Josephinahemmets vänner - arbetet återupptagit i begränsad omfattning. Volontärer till
trädgårdsarbete, kaffeservering, filmvisning m m behövs. Hör gärna av dig till Elisabeth
Degen: elisabet.degen@telia.com.
Jul i S:ta Ragnhild, se längst ner på nästa sida: 
S:ta Ragnhilds kapell • Josephinahemmet
Drachmannsgatan 2 • 168 49 Bromma • 08-37 29 45 • T-bana: Islandstorget
Pater Rainer Carls S.J.: 08-37 21 66 pater.carls@gmail.com •
www.josephinahemmet.se www.sanktaeugenia.se (under Kapellförsamlingar/S:ta Ragnhild)
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Pater Klaus Dietz S.J. – 80 år
När p. Klaus återvände till
S:ta Eugenia 2001 var han inte direkt
någon okänd person. Han hade varit kap
lan vid S:ta Eugenia åren 1972-1986. Men
när han kom tillbaka efter 15 år som kyrkoherde vid S:t Lars i Uppsala tänkte han
nog att det skulle bli lugnare för hans del,
och att han skulle slippa huvudansvaret för
större verk. Inte minst kroppen krävde sin
rätt efter en hjärtinfarkt. Så blev det dock
inte. P. Klaus utnämndes till kyrkoherde
i den nygrundade församlingen i Järfälla,
blev superior för jesuitkommuniteten
och ställde upp som kyrkoherde vid S:ta
Eugenia, när Bengt Almstedt lämnat prästämbetet. Årsskiftet 2008/2009 var tungt
för både församlingen och jesuiterna.
Åren 2009-2013 styrde han med erfaren
hand ett skepp i gungning – och han lyckades väldigt bra. Efter kyrkoherdetidens slut
var han under flera år dekan i Stockholms dekanat. Även nu, när han snart kommer
att fylla 80 år, hjälper han till i församlingen med mässor och förrättningar; han är en
eftersökt själasörjare. Och vi hoppas på att han får fortsätta med det många år till. Vi
önskar honom Guds välsignelse och ad multos annos i Herrens vingård.

Stort tack p. Klaus!
Kh DOMINIK TERSTRIEP S.J.

– Jultidens gudstjänster i S:ta Ragnhilds kapell –
Julafton ‑ 24/12

Nyårsafton ‑ 31/12

16

18

22

Vigiliemässa. B. Anders Arborelius (prel).
Julbord efter mässan.
Julnattsmässa

Juldagen ‑ 25/12
11

Högmässa

Annandag jul ‑ 26/12
11

Högmässa

Den heliga familjen, söndag ‑ 27/12
11

Mässa

Nyårsdagen ‑ 1/1
11

Högmässa

Andra söndagen efter jul ‑ 3/1
11

Högmässa

Epifania, Trettondedag jul ‑ 6/1
11

Högmässa

Högmässa
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Gemensamma dopgudstjänster / Communal Baptismal Liturgies
Lördagar kl 14 / Saturdays at 2 pm
På svenska: 5/12 • 9/1 • 30/1 • 13/3 • 3/4 Påskvaka kl 20.30 •
15/5 • 5/6.

In English: 19/12 • 13/2 • 24/4 .
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. Varje familj kontaktas
sedan av den präst eller diakon som ska döpa de barn som är anmälda
till en viss dopgudstjänst.
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. The priest or deacon who will
perform the baptism will subsequently contact your family.

Foto: privat

Dopförberedelse / Preparation for Baptism
• 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 dopförberedelse
(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 / Preparation for Marriage
• Kontakta en präst eller diakon minst tre månader före bröllopet. Anmäl er sedan till KPN:s
äktenskapskurser (se nedan).
• Please contact a priest or a deacon at least three months before the wedding date. After
that, please attend a 2 hours livestream (see below).

Kurs för er som planerar att gifta er i Katolska kyrkan
Lördag 30/1 2021 kl 10-16, Brunnsgränd 4, Gamla stan
Kursledare: Mickaëlle & diakon Sten Cedergren
Anmälan: Senast 22/1 på www.kpn.se. Betala 100 kr per person
(inkluderar lunch) till bg 119-2053. Ange "Äktenskapskurs 2021".
https://kpn.se/kurser-events/aktenskapsforberedelse/vi-ska-gifta-oss

Marriage preparation for couples planning to marry in the Catholic Church
2 hours livestream about marriage preparation with Jesuit father Klaus Dietz, the couple Ann and
David Darby and Ulrika Erlandsson. https://kpn.se/resurser/we-re-getting-married
Katolska pedagogiska nämnden Stockholms stift • The Catholic Diocese of Stockholm
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Ur våra kyrkböcker
Genom dopets sakrament har i Kyrkans gemenskap upptagits:
Sador Elias ABDELLA
Alma AZAR
Valeria BOYA
Artem CSERNYANCSUK
Matheo DAWOID
Melissa FAGERSTEDT
Ida FORSTER
Leona FSAHA
Mikias GEBREKUDUS
Elton GEREBEN

Jolie ISA
Alexio KAIB
Neonel KAIB
Emilia PAULOS
Kaleb PAULOS
Leah RUFA
Melina SACKO
Sidona SEMERE
Elin SHABILA
Ivan SIUM

Moral TESFALDET
Rim UQBAMICHAEL
Filip SAHLIN IVANIC
Gabriel VISHAJ
Camila Rose DOUGHERTY
Amezian MANIZAN
Balakumaran SAMPATH
Charlie KESKO

Herre, gör dem genom dopet till dina trogna lärjungar!

I Kyrkans fulla gemenskap har upptagits:
Dag KASTENSSON
Nina BURGE
Herre, må de ledsagas allt djupare in i Kyrkans gemenskap!

Genom äktenskapets sakrament har förenats:
Karolina KOPACZ & Joakim ERIKSSON
Aline GULUZIAN & Michael BONDEGÅRD

Matilda HOLMSTRÖM & Alexis ALLING

Må de återspegla Guds kärlek till människorna!

Våra avlidna:
Nada BRNIC, 66
Christa GUSTAFSSON, 76
Göran von KNORRING, 76

Janina MARCINKIEWICZ, 101 Marek DIESENVALL, 72
Moses KUKUUTA, 80
Kazimierz SLESZYNSKI, 64
Herre, låt ditt eviga ljus lysa över dem!

Matinsamling –

Vill du bli katolik?

till fattiga och hemlösa
Söndagarna 13/12 • 2021: 14/3 • 16/5
• 15/8.
Vi är alla inbjudna att under offertoriet i
dagens alla mässor bära fram kassar med
hållbar mat och hygienartiklar. Särskilt
uppskattat är konserver, ris, matolja, färdiga
rätter, barnblöjor och duschkräm.

Kontakta diakon Anders Wickström,
ansvarig för undervisningen av vuxna
som vill döpas eller upptas i Kyrkans fulla
gemenskap (konvertera). Telefon och
mailadress finns på tidningens baksida.
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Etio-Eritreanska missionen
እተፈቶኹምን/ኽንን ኣሕዋትን ኣሓትን ህዝቢ እግዚኣብሔር።
ብቀዳምነት ካብዚ ቀዛፊ ሕማም ለበዳ ዓለም ለኸ ኮቪድ 19 ሕጂውን ብምሉኣትኩም ብናይ ጐይታና ኢየሱስ ምሕረትን፡
ብኣማልድነት ኣደ ኣምላኽን ብሰላም ተሓሊኹም ንኽትህልዉ እምነ።ከምቲ ኣብ ዝተፈላለየ ጹሑፋት ዝሕበር ዘሎ ሓልዮታዊ
ምትሕግጋዝና ዘይምዝንጋዕ።ከምኡውን ሰብ መዚ ጥዕና ሽወደን folkhälsomyndigheten ንዝህብዎ ሓበሬታ ብግቡእ
ምክትታል ኣገዳሲ እዩ።
ናይ ሰንበት ቅዳሴ ብሓይሊ ኣምላኽ ብዘይምቍራጽ ክሳብ ሕጂ ብውሑዳት ሰባት ዝተሰነየ ኰይኑ እምበር ንቅድስ ኣሎና፡፡
ነቶም ኣብ ከምዚ ዝበለ ኣጽጋሚ ኩነታት ተገዲሶም ንቤተ ክርስትያን ከገልግሉን ክሕግዙን ንዝነጥፉ መንእሰያት ከኣ ብልቢ
የመስግኖም። ጻሞኦም ካብ ልዑል ፈጣሪ ይኹን።ኣብ ዝሓለፈ ናይ ነኃሰ መጽሔት ቍ 3 ኤውጀንያ ብላደት ”ኣአምን
ኣሎኹ” - ”ነኣምን ኣሎና” ዝብል ዓንቀጽ ንእምነትና ብሕጽር ዝበለ ትርጕም ክህብ ዝኽእል ተጻሒፉ ነይሩ።ስለዚ ቤተ
ክርስትያን ኣብዚ ምደሪ’ዚ ብፍቕሪ ኣግዚኣብሔር ኣብ፡ ብመርሕነት መሥራቲኣ ክርስቶስ ብብርሃን መንፈስ ቅዱስ፡ ደልዲላን
ተጸናኒዓን እንክትጐዓዝ፡ ጸበባን ስደትን የጓንፋዋ ኢዮም። እምነታ ኣብ ትምህርቲ ሓዋርያት ዝተመሥረተ ካቶሊካዊ ኣብ
ኩሉ ቦታ ዝርከብ፡ ቅኑዕ እኳ እንተኾነ፡ነገር ግን በብጊዜኡ ምስ መነፍቓን ክትምጕትን ትምህርት ጐይታና ከተነጽርን
ትርከብ። ነቶም ናይ ክርስቶስ ወልደ እግዜኣብሔር መለኮታውነት ዚኽሕዱ፡ናይ መንፈስ ቅዱስ መለኮታውነት ዚነጽጉ ወይ
ብግጉይ ኣረኣእያ ዚትርጉምዎ፡ ንወላዲተ ኣምላኽ እኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ግቡእ ክብሪ ዚነፍጉላ፡ ሓደስትን ብኣሉታ
ዝበላሓቱን ኣብ መንጎና ይሰብኩ ኣለዉ፡፡ንብዙሓት መንእሰይና ከኣ የጋግዩን የስድዑን ኣለዉ።ስለዚ ነዚ ብዝምልከት ጐይታና
ኢየሰሱ ክርስቶስ ንጹርን ብሩሁን ትምህርቲ ሂቡና እዩ።”ናብ ፈተና ኣይተእትወና ካብቲ ክፉእ ደኣ ኣድሕነና” ኢሉ
ዝጅምር፡(2ቆሮ 13፡13) ረዚንን ብሩሁን ጸሎት ተዓዲልና ኢና።
ኣብዚ ዓለም ክሳዕ ዘሎና ንድኻምነትና ተጠቒሙ፡ ወትሩ ከጋግየናን ክጐድኣናን ዝደሊ ጸላኢ ከምዘሎ ክንርስዕ የብልናን።በዚ
ምኽንያት እዩ መድኃኒና ጐይታና ኢተሱስ ክርስቶስ ”ካብ ክፉእ ደኣ ኣድኅነና” ኢልና ክንጽሊ ዝመሃረና። ብፍላይ ካብቲ
ክፉእ ከድኅነና ንእግዚኣብሔር ኣቦና ክንልምኖ ኣበራቲዑና እዩ። ከመይ ቀዳማይ ጸላኢና፡እቲ ሓሳዊ፡ ንሓሶትውን ኣቦኣ
(ዮሓ፡8፡44)ዝኾነ ሰይጣን እዩ።” እቲ ፈታኒ ሰይጣን ድማ መጺኡ ”ነስኻ ወዲ እግዚኣብሔር እንተ ኾይንካስ እዘን ኣእማን
እንጌራ ይኹና በል፡ ከምኡውን ወዲ እግዜኣብሔር እንተ ኰንካስ እስከ ንታሕቲ ጽደፍ ወይ ናባይ ተደፊእካ ስገደለይ ሞ’እዚ
ኩሉ ክህበካ እየ፡ (ማቴ4፡1-11)እናበለ ንኢየሱስ ከምዝፈተኖ ወንጌል የምህረና።ስለዚ ንመድሓኒና እኳ ዘይሓፈሮ ንኣና ግዳ
ምስቲ ኩሉ ድኻምነትና ብቀሊሉ ክጥቅዓና ይኽእል እዩ።መድኃኔ ዓለም ግን ነቲ ኩነታትና ኣጽቢቑ ይፈልጦን ይርደኦን
እዩ።ኣሚንና ናብኡ እንተ ጐዪና ከኣ ብዘይ ጥርጥር ክንዕወት ኢና። ኣሜን።
እቶም ውሉድ ሥጋን ደምን ዝለበሱ ሰብ ስለዝኾኑ፡ኢየሱስውን ከምኦም ሰብ ኮነ።ነዚ ከኣ ብሞቱ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሞት
ስልጣን ንዘለዎ ድያብሎስ ምእንት ኪሰዕር፡ ነቶም ብናይ ሞት ፍርሃት ምሉእ ዕድሚኦም ባራዩ ኮይኖም ዚነብሩ ከኣ ሓራ
ምእንቲ ከውጽእ ኢሉ እዩ (ዕብ፡2፡14-15)። ከም ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ወይ ከም ቃኤል ብቅንእን ብትዕቢትን ብሓሶትን
እንተዓዊርና ግን፡ መሳርሒ እቲ ክፉእ ክንከውን ማለት እዩ።(ዮሓ13-2)”ክድረሩ ከለዉ ከኣ ዲያብሎስ ናብ ልቢ ይሁዳ ወዲ
ስምዖን ኣስቆሮታዊ ንኢየሱስ ከትሕዞ ኣቀዲሙ ኣብ ሒሳብ ኣእትዩ ነበረ”።ከምኡውን”ቃየል ከኣ ኣዝዩ ኮረየ፡ ገጹ ድማ
ተጸወገ፡ እንግዜኣብሔር ከኣ ንቃኤል ስለምንታይ ኰርኻ ኣሎኻ? ስለምንታይ ከ ትጽወግ ኣሎኻ? ጽቡቕ ጌርካ እንተትኸውንሲ ገጽካ ምበርሀ ነይሩ። ጽቡቕ ስለዘይገበርካ ግና ኃጢኣት ኣብ ኣፍ ደገ ኰይና ትቓጸወካ ኣላ።ንሳ ክትስዕረካ ትደሊ
ኣላ፡ ነስኻ ግና ከምእትስዕራ ግበር ”በሎ” (ዘፍ፡4፡6-7)።ሓሶት፡ ሁከት፡ ቅንኢ፡ ቍጥዐ፡ ስሥዕቲ፡ ብዝቐልጠፈ ናብ ፈተና ከም
እንኣቱ ፡ መጋበሪ እቲ ክፉእ ጸላኢና ሰይጣን ከምእንኸውን የገብሩና።በዚ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ፡” ክትቍጥዑ ከሎኹም ኣብ
ኃጢኣት ከይትበጽሑ ተጠንቀቑ ዝበለ። ኣብ ቍጥዐኹምን ቒምታን ጸሓይ ኣይትዕረብኩም።ንዲያብሎስ ከኣ መንገዲ
ኣይትሃብዎ (ኤፈ፡4፡26-27)ዝብል ኣሎ።
ከምዚ ዘሎናዮ ኩነታት ብቀሊሉ ከጋጥሙና ካብ ዝኽእሉ ብዶሆታት ክንጠቕስ ኣሎና፡ ብቀዳምነት ውሽባ እንተ ነዊሑ
ንግዜና ብኸመይ ፍርያምን ንእምነትና እነደልድለሉ ኩነት ንምምሃዝ ዕንቅፋት ክኾኑ ዝኽእሉ፡ ቍምነገር ዘይብሉ ዕላልን፡
ሓቅነት ዘይብሉ ወረታት ምዝርጋሕን፡ኣብ ሕሜትን ከይነድህብ ክንእርነብ ኣሎና።ብምልኣት ኣብ ዘይትራኽበሉ ግዜ
(ወረታት ናይ መድያ ማለተይ እዩ) ሓቅን ሓሶት ንምፍላይ ተኽእሎ የለን። ግን ካብ ኩሉ ፈተና ፈውሲ ዝኸውን ቅዱስ
ጳውሎስ ኣብታ ናይ ሰብ ኤፈሶን ዘርዚሩ ዝጸሓፋ መልኣኽቱ ነጊሩና ኣሎ። ንሱ ከኣ ”ንፍሕሶ ሰይጣን ተቓዊምኩም ምእንቲ
ክትክእሉ ኣጽዋር ኣምላኽ ብምሉኡ ልበሱ፡ ደጊም ሕቖኹም ብሓቂ ተዓጢቕኩም ድርዒ ጽድቂ’ውን ተኽዲንኩም ደው
በሉ።ነቲ ሰላም ዚህብ ወንገል ኣብ ኣእጋርኩም ከም ኣሣእን ብምእታው ተዳሊኹም ኩሉ ሳዕ ብመንፈስ ጸልዩ።(ኤፈ፡6፡10-19)።
ስለዚ ነዚ ተስፋ ዝህብን ኣብዚ ዘሎናዮ ግዜ ዘተባብዕን ኣስተምህሮና ዕለታዊ መግብና ገርና፡ከምኡውን ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ
ተመሊእና ብእግዜኣብሔር - ኣቦ ተጸዊዕና፡ ”ንስኻ እቲ ክርስቶስ፡ ወድ’ቲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ” ብምባል ኣብ ኢየሱስ ዘሎና
እምነትን ምስክርነትን ንግለጽ። ኣብ ልዕሊ’ዚ ብቅዱስ ጴጥሮስ ዝተገልጸ ”ከውኺ እምነት”፡ ክርስቶስ ቤተ ክርስትያኑ
ሓነጸ።ኣሜን።
ሓበሬታን መደብ ዓበይቲ በዓላትን።
1 ክብረ በዓል ልደተ፡25 ታሕሳስ 2020 (16 ታኅሥስ 2013 ግእ)) ፈረ. 5 ክብረ በዓል ልደት ብግእዝ 07 ጥሪ 2021 (29 ታኅሣስ 2013)
2 ሓዲስ ዓመት 01 ጥሪ 2021.ፈረንጂ (23 ታኅሥስ 2013 ግእ) ፈረ.
6 ክብረ በዓል ጥምቀት ብግእዝ 19/01/2021(11 ጥሪ 2013 ግእ)
3 ክብረ በዓል ጥምቀት 06/01/2021(28/04/2013 ግእ) ፈረ.
7 ኣብ መርበብ Bible Community ቀጻሊ መስዋዕቲ ሰርዓተ ቅዳሴን
ሃይማኖታዊ ኣስተምህሮን ብቋንቋ ብለን ይዋሃብ ኣሎ።ተኽታተሉ

4 ኣብ መርበብ ንዑ ረኣዩ፡ ቀጻሊ መስዋዕቲ ሰርዓተ ቅዳሴን

ሃይማኖታዊ ኣስተምህሮን ይዋሃብ ኣሎ።ሓደራ ተኽታተሉ።
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ኣብዚ ጽሑፍ ተወኪሰያ ኣሎኹ ናይ ክቡር ሊቀ ጳጳሳት ኣቡነ መንግስተኣብ
መልኣኽት እያ፡”ናብ ፈተና ኣይተእትወና፤ ካብ ክፉእ ደኣ ኣድኅነና” ትብል።

ክቡራንን ክቡራት ኣንበብቲ መጽሔት ኣውጀንያ ብላደት፡ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሓበርናዮ፡ ናይ ክብረ በዓል ልደትን ፋሲካን ቅዳሴ፡ ብናይ
ፈረጂ (ዕለት) ዓመተ ምሕረት ኢና ክነብዕሎ። ብተወሳኺ ናይ ቃልኪዳንን ጥምቀትን ኣገልግሎት ምስ ውሕድ ዝበለ ተሳተፊ፡ ማለት
ከምቲ folkhälsomyndigheten ናይ ሽወደን ብዝህብዎ መምርሒ ተኽቲልና ክግበር ይከኣል እዩ።

ካብ ሓውኹም ኣባ ዕቍባማርያም ኡኩብ
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Julkollekten – till St. Kizito Luvule församling, Uganda
Julkollekten går till St. Kizito Luvule katolska församling i Uganda. Församlingen leds
av kyrkoherde fr Joseph Kamoga. Han har besökt S:ta Eugenia flera gånger.
St. Kizito Luvule är en landsbygdsförsamling vid Victoriasjöns västra strand. Man
har hand om flera skolor, ordnar sjukvård och tar hand om barn som övergivits av
sina föräldrar. Det är en geografiskt stor församling. Prästerna får därför köra långa
sträckor i sitt pastorala arbete, på ofta
dåliga vägar.
Behoven i St. Kizito Luvule är stora,
men resurserna små. Skolbyggnaderna
behöver repareras.
En del barn har långa och farliga
vägar till skolan. Det behövs därför
sovsalar så att de i stället kan bo eller
övernatta i skolan. För att ha säker
tillgång till rent vatten behöver man fler
brunnar och vattentankar.
Efter omfattande skyfall svämmade
F. Josef Kamoga tillsammans med församlingsbor. Han
Victoriasjön över våren 2020 och ett
har flera gånger besökt S:ta Eugenia.
Eventuell bildtext: Utdelning av förnödenheter vid översvämningarna våren 2020
stort antal människor blev hemlösa.
Foto: St. Kizito Luvule församling
Med Katastrofkontots stöd kunde församlingen ordna provisoriska bostäder och
förnödenheter åt de drabbade. St. Kizito Luvule församling behöver S:ta Eugenias
fortsatta stöd!

• Pg 479 1667-1 • Swish 123 105 1507
• Ange ”Julkollekt”

Johan Appelberg, Katastrofkontot

Katolsk Bokhandel
Kul till jul.
Roligt med Bibeln! • Katolska pedagogiska nämnden. 40 kr.

Tidens tecken - i Signum
Katolsk idéorientering sedan 1920 • Carl Otto Werkelid
(red.) Libris media AB 2020. 250 kr.

Allt som är värt att minnas.
Erik Varden OCSO • Silentium skrifter. 298 kr.
Handla gärna i vår web-shop www.katolskbokhandel.com
Välkommen! h

h

h

h

h

h

h

h
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Trosundervisning - för barn och ungdomar
Trosundervisningen för barn och ungdomar riktar sig framför allt till medlemmar och
vänner i S:ta Eugenia församling. För att skapa lugn och kontinuitet i grupperna tar vi bara
emot nya barn/ungdomar till det första undervisningstillfället. Därefter är grupperna slutna
och man får vänta till nästa år.
Första heliga kommunion. Undervisningen börjar i klass 2. Första heliga kommunion 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 2005-2007.
Konfirmationens sakrament. Förberedelsen sträcker sig över två läsår, när eleverna går i
klass 8 och 9. För att börja i klass 9 måste man alltså ha genomgått undervisningen i klass
8 föregående år. Om inte hänvisas eleven först till klass 8. Inga undantag görs från detta.
Konfirmationen äger rum i slutet av klass 9.
OBS! GÄLLER ALLA STADIER OCH ÅRSKURSER: Datumen för undervisningstillfällena ligger
helt fast, men tiderna för respektive klass gäller tills vidare och tills annat meddelas. Vår ambition är att när pandemi-läget så tillåter kunna återgå till samlade tider för alla stadier (dvs
kl 10-12 med mässa 12.15) varje undervisningslördag, men tills vidare följer vi den under
hösten påbörjade modellen med olika tider för olika klasser. Information om förändringar
om och när dessa kommer, ges då i respektive klass och på församlingens hemsida. Som
förälder är det alltså bra att fråga barnen om det kommit någon ny information i undervisningsgruppen och att hålla lite koll på hemsidan www.sanktaeugenia.se.

Klass 2, 3, 6

kl 10-13

Klass 4, 5 klass 7

Klass 8

klass 9

kl 12-15

kl 10-12

kl 12.30-14.30

kl 15-18

21/11

21/11

12/12

12/12

12/12 Obs! 15-17

5/12

5/12

19/12

19/12j

2021: 23/1

2021: 23/1

2021: 16/1

2021: 16/1

2021: 16/1

6/2

6/2

30/1

30/1

30/1

20/2

20/2

13/2

13/2

13/2

20/3

20/3

17/4

17/4

13/3

13/3

13/3

1/5

1/5

27/3

27/3

27/3

24/4

24/4

24/4

8/5

8/5

8/5

13/5 torsdag Kr. himmelsf. kl 11:
Första kommunion grupp 1

27/2-3/3 läger
(obligatoriskt)

Förberedelsedag: 12/2 kl 9.30-15.30.

15/5 (ej klass 3)
29/5 lördag kl 11.
Första kommunion grupp 2

15/5

22/5 Avslutning 22/5 Avslutning 22/5

Förberedelsedag: 28/5 kl 9.30-15.30.

5/6 Övning i kyrkan
Ansvariga för undervisningen, se längst ner på nästa sida: 
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12/6 Konfirmation

kl 11, biskop Anders.

Corona-hantering – i S:ta Eugenia
Pandemin kommer att vara med oss ett
tag till. Det visar inte minst de senast
ökade smittotalen. Många människor är
trötta på de gällande restriktionerna och
på myndigheternas ibland slingriga kurs;
det rår inte vi för. Men i nuläget gäller det
att göra allt för att minska smittorisken.
De åtgärder som vidtagits i församlingen
har hittills visat sig robusta. Det har inte
kommit till vår kännedom att personer
blivit smittade här. Ändå ska vi också
fortsättningsvis vara försiktiga.
Vad gäller mässbesök ber jag alla:
• att enbart sätta sig på de med en röd
dekal markerade platserna; personer ur
samma hushåll får sitta tillsammans;
• att följa sakristanernas och kyrkvärdarnas anvisningar;
• att stanna hemma när man känner sig krasslig eller har förkylningssymptom.
Utöver mässorna fortsätter våra övriga verksamheter som t.ex. Katolskt forum och
undervisningen under de av FHM formulerade villkoren. Titta gärna regelbundet på
www.sanktaeugenia.se; där finns aktuell information om läget och länken till livesända
mässor och andra evenemang.
Kh DOMINIK TERSTRIEP S.J.

BARNENS JULFEST

Ministrantläger
Marielund • lördag-tisdag 2-5/1 2021

Onsdag 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!

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 kontaktuppgifterna ovan.
Sista anmälningsdag: 20/12 2020.
Kostnad: 350 kr per person, syskon 600 kr
tillsammans.
Välkommen med din anmälan!
MINISTRANTLEDARNA

Ansvariga för 	Klass 2-6:
D. Ronny Elia • ronny.elia@sanktaeugenia.se
trosunder-
Klass 7: 		
Agnes Rysinska • agnes_rysinska@hotmail.com
visningen:
Konfirmander 8: Maria Bäärnhielm • maria_bäärnhielm@yahoo.se
			Konfirmander 9: 	P. Thomas Idergard S.J. • thomas.idergard@sanktaeugenia.se
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Katolskt forum
KURSER våren 2021 – i samarbete med S:ta Birgitta folkhögskola.
Katolska kyrkans lära och liv (termin 2 av 2). D. Terstriep S.J. Start 11/1. Stora salen kl 19. 200 kr
Ignatius av Loyolas andliga övningar (termin 4 av 4). R. Carls S.J. Start: 13/1. Övre salen kl 19. 200 kr.
Volontärarbete inom Hospicevård (termin 2 av 2). S. Eikanger. Start 14/1. Konferensrummet kl 19. 200 kr.
Samtal om dagens evangelium. K. Dietz S.J. Start 14/1. Stora salen kl 11–11.45. Det går bra
att delta vid enstaka tillfällen.  
Ikonmåleri/Classes in Icon painting. A. Deriev. Fyra kurser: 22-24/1; 5-7/2; 19-21/3; 1618/4; 28-30/5. 1500 kr/kurs. Fre kl 15-21, lör 14-20, sön 10-15.30. Elisabethrummet.1500 kr/
kurs (inklusive material).
Gud och det onda. R. Carls S.J. Start 11/1 kl 18.30. Obs! i S:ta Ragnhilds kapell, Blackeberg. 200 kr.
Vidgade vyer. Kurser för seniorer och daglediga. Skapande, språk mm. Se hemsidan.
Laudato Sí - bokcirkel och samtal. L. Agnani. Start 14/9. Kl 18.45.
Forum Filmklubben - att se på film som du lyssnar på musik. S. Nordlöf. Första lördagen
i månaden kl 18.15, förfilm 17.30. Info inför varje tillfälle.
Catholic University Chaplaincy (CUC) Stockholm. Sundays 7.15 pm, Café Eugenia. For
More information, please see p 24. mikael.schink@gmail.com

FÖREDRAG, SAMTAL, KULTURARR. – i samarbete med studieförbundet Bilda.
26/11: Samtal med Charlotte Gyllenhammar. Konstnär och katolik. Stora salen kl 19.
2021: 25/1: Livshistoria och insikter i Böneveckan för kristen enhet: Se annons s 25.

Katolskt Forums program uppdateras hela tiden: www.sanktaeugenia.se  Katolskt Forum
Programansvariga:  • Sofia Rosshagen - katolsktforum@sanktaeugenia.se - 08-505 780 23
• Annica Parts - annica.parts@sanktaeugenia.se

Samtalsgrupp för frånskilda och separerade.
Följande måndagar: 7/12, 1/2, 1/3, 12/4, 3/5. Konferensrummet kl 19. Samling på kyrktorget innan. Mässa för ofrivilligt ensamma tisdag 29/12 kl 18.
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Sofia Rosshagen – slutar som programansvarig för
Katolskt Forum
Katolskt forum har funnits i över hundra
år (grundat 1919). Början var blygsam,
men under årtiondena har en omfattade
programverksamhet utvecklats. Sofia
Rosshagens 19 år och 11 månader i
församlingens och Katolskt forums tjänst
utgör en betydande del av denna långa
historia. Från och med januari 2001 har hon
innehaft uppgiften som programansvarig.
När hon för första gången presenterade sig i
Eugeniabladet (årgång 58/1) uttryckte hon att
hon ville göra församlingslokalerna »till en
levande mötesplats med den storstadsvärld
som möter oss direkt utanför dess fönster«.
Dialog har varit och är någonting som Sofia
är angelägen om. Genom ett skyltfönster kan
man ju inte bara titta in i en lokal utan också
ut mot gatan. Denna dubbla blickriktning var viktig för Sofia, som lyckades föra
samman olika människor och uppfattningar, olika konstnärliga uttryck, eftertanke och
debatt, religion och politik. I ett samtal skulle kyrkan möta »världen« och »världen«
kyrkan. Vi tackar Sofia för hennes trogna tjänst under så många år och för lidelsefullt
engagemang i angelägna frågor. Gud välsigne hennes fortsatta väg!
Kh DOMINIK TERSTRIEP S.J.

Böneveckan för kristen enhet
S:ta Eugenia församling • Måndag 25/1 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 ekumeniska manifestation.
Den genomförs samtidigt i cirka 120 länder varje år, 18-25/1
(S:t Pauli omvändelses dag). År 2021 är temat Bli kvar i min
kärlek (Joh 15:1-17).
Mer information: www.skr.org  •  www.bibelsallskapet.se
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Information in English
Mass in English. Sundays at 6 pm. For the
daily Mass schedule in Swedish see p 2.
Exposition of the Blessed Sacrament takes place every Friday at 5-6 pm except on
First Fridays when the time is 8 am-9 pm.
Collection of Food for the poor and homeless of Stockholm. We are all invited to
present sustainable food products such as
rice, canned food, oil, during the Offertory
at Mass. The subsequent occasions are:
11/10 • 13/12 • 2021: 14/3 • 16/5 • 1/8.
CUC – Catholic University 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. We hope to be able
resume our Sunday meetings as usual in the beginning of September, despite the pandemic.
Father Mikael Schink S.J., University Chaplain, 076-076 16 27.  
mikael.schink@gmail.com
Filipino Mass. Vigil Mass on Saturdays at 5 pm, once a month. For dates and more information,
please contact fccstockholmsweden@gmail.com, dfv0318@yahoo.com.
African Mass. Vigil Mass on Saturdays at 5 pm: 12/12.
For more information, please contact:  eddypemida@gmail.com.

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

Sing in

a Cho

ir!

Uganda Choir sings in Mass in English.
Please contact: 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
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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) is glad to
work with you in helping your child/ren to a
deeper Catholic faith in Jesus Christ. 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/baptism/communion/confirmation & marriage)

Schedule of Courses
Bi-Annual Terms

Weekly Sessions

#1 from September 2020 to December 2020
#2 from January 2021 to June 2021

Every Sunday at St. Eugenia Catholic Church,
Kungsträdgårdsgatan 12

Special days
24th December 2020: Week 52 Christmas Eve
25th December 2020: Week 52 Christmas Day
31st December 2020:  Week 53 New Year’s Eve
4th   April             2021:  Week 13 Easter Sunday

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

Mässa i S:t Josefs kapell på Katolska kyrkogården kl 15:
Mass at the Catholic Cemetery at 3 pm: fredag 27/11, måndag 28/12, torsdag 28/1,
fredag 26/2, måndag 29/3, onsdag 28/4, fredag 28/5. Norra begravningsplatsen, Haga,
grind 6. Buss 515 till Linvävartorpet eller gångavstånd från Karolinska sjukhuset.
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POSTTIDNING

B

Begränsad eftersändning.
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på baksidan.
Kyrkoherde pater Dominik Terstriep
08-505 780 07
Pater Thomas Idergard
08-505 780 17
Pater Klaus Dietz		076-9489689
Pater Rainer Carls
08-37 21 66
Pater Mikael Schink
076-0761627
Pater Jörg Nies
073-8005123
Diakon Anders Wickström
08-505 780 15
Diakon Ronny Elia
073-5050544
Abba Uqbamariam Tesfamariam
505 780 26, 072-014 54 09
Abba Asfaha Kidanemariam
073-666 11 68
Fader Adris Hanna
070-773 20 65
Fader Antonius Almaleh
073-639 36 14

kyrkoherde@sanktaeugenia.se
thomas.idergard@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
uqbamariam.tesfamariam@katolskakyrkan.se
asfaha.kidane@sanktaeugenia.se
adris.hanna@katolskakyrkan.se
antonius.almaleh@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: Sofia Rosshagen
08-505 780 23
Programansvarig: Annica Parts		
Ungdomskonsulent: Rodas Berhane
073-5593320
Ekonomiansvarig, volontärsamordnare: Pehr Thorell 08-505 780 04
Expeditionsansvarig: Mirtha Basombrio		08-505 780 01
Informatör, administratör: Elisabeth Kvist		08-505 780 03
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
annica.parts@sanktaeugenia.se
ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se
pehr.thorell@sanktaeugenia.se
exp@sanktaeugenia.se
elisabeth.kvist@sanktaeugenia.se
henrik.strom@sanktaeugenia.se

Katolsk Bokhandel
Café Eugenia		
Josephinahemmet
Kyrkogårdsförvaltningen: Jan-Ola Axelsson
Sjukhuspräst: 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
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
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Församlingens swishnummer: 1231051507
Katastrof- och utvecklingskontot: Plusgiro 479 16 67 - 1

