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Kollekten från stiftsvallfärden till Jungfru
Maria kyrka
Kollekten från stiftsvallfärden till Vadstena i år gick till byggnationen
av Jungfru Maria kyrka. Glädjande nog blev summan så mycket som
53 000 kr vilket vi är mycket tacksamma för.
På plats på Katolskt Torg under stiftsvallfärden fanns även
representanter för den kaldéiska projektgruppen som arbetar med
insamling av pengar. Man sålde reklamartiklar och informerade om
Jungfru Maria kyrka.
Kaldéiska ungdomar samlar in kollekt i Vadstena

TV-sänd mässa från St. Ansgars kyrka i
Södertälje
20 september sände TV2 en katolsk mässa i programmet
”Gudstjänst” som brukar ha 150 000 tittare. Under mässan sjöng bl.a.
St. Josefs kyrkokör på arabiska.
I pressmeddelandet om mässan informerade vi om att det pågår en
insamling för en byggnation av en kaldéisk kyrka i Södertälje.
Bild från den TV-sända mässan med fader Simon
Petrus Semaan och diakon Mazin Noel.

Kyrkan finansieras genom gåvor
Vi behöver din hjälp för att bygga ett kaldéiskt center och en ny
kyrka till Jungfru Marias ära i Södertälje. Om kyrkan och centret ska
bli verklighet måste många vara med och bidra. Varje gåva är
värdefull, oavsett hur stor eller liten den är. Du kan ge en enda gåva
eller avsätta ett mindre belopp varje månad. Fundera och be över
frågan om hur du vill och kan vara med och stödja detta projekt.
Kontakta oss gärna om du har frågor:

Försäljning och information på Katolskt Torg
under stiftsvallfärden.

Fundraising Stockholms katolska stift
Box 4114, 102 62 Stockholm
Telefon: 08-50 55 76 86 eller 08-462 66 32
E-mail: fundraising@katolskakyrkan.se
Konto: BG 261-9047
Läs mer på www.kkc-jmk.org och www.katolskakyrkan.se
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Insamlingen så här långt
Insamlingen av pengar till byggnationen av kyrkan startade tidigt i
våras och för närvarande har vi samlat in 1 255 898 kronor. Sedan
tidigare är ca 20 miljoner kronor insamlade. I år gick kollekten under
stiftsvallfärden i Vadstena till Jungfru Maria Kyrka och inbringade hela
53 000 kr.
För att få in pengar via sponsring söker vi företag som vill hyra
reklamplats på byggplatsen men också på den speciella hemsida
som har tagits fram Jungfru Maria kyrka: www.kkc-jmk.org. Känner du
till något företag som kan vara intresserat av reklamplats? Kontakta
oss på fundraising@katolskakyrkan.se.

Tidplan
Byggstarten av kyrkan är planerad till våren 2016. Innan dess måste
vi gå igenom flera faser tillsammans med Södertälje kommun:

Stadsbyggnadsnämnden
sammanträder den 20
oktober och då beslutas
om vi får ett enkelt
planförfarande.



Parterna har enats om ett exploateringsavtal. Detta skrivs
under i samband med antagande av detaljplan.



Kommunen gör en detaljplan som stadsbyggnadsnämnden
måste godkänna. Denna detaljplan är just nu ute på
samråd; d v s att grannar och andra får möjlighet att yttra
sig om planen.



Stadsbyggnadsnämnden sammanträder den 20 oktober
och då beslutas om vi får ett enkelt planförfarande.



När detaljplanen blir godkänd kan vi söka bygglov.

Fundraising i Paderborn i Tyskland
I somras arbetade Benedicta Lindberg och Jadranka Magnusson som båda ansvarar för stiftets fundraising till Jungfru Maria kyrka –
med att informera om projektet under Liborifesten i Paderborn i
Tyskland.
Liborifesten är ett stort event som hålls i Paderborn varje år och som
pågår i nio dagar. Paderborn är orten där Bonifatiuswerk har sitt
säte, varifrån de tyska katolikerna stöder uppförande, köp och
underhåll av kyrkor och pastorala och karitativa projekt i bl. a.
Sverige.
Särskild uppmärksamhet fick ungdomarna
Karolina Erlandsson, Carl-Gabriel Lindberg
och Vitus Buchert på frågan ”vill du hjälpa till att
’bygga en katolsk kyrka i Sverige?”

Det var den svenska flaggan över Bonifatiuswerks tält, som lockade
och väckte mångas nyfikenhet. Besökarna visade stort intresse för
Jungfru Maria kyrka och det blev en hel del samtal om Tysklands och
Sveriges flyktingspolitik.

