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Ny biskop i Reykjavik
Påven Franciskus har utnämnt p. David Tencer OFMCap som biskop av Reykjaviks katolska stift, Island.
Han efterträder biskop Peter Bürcher.
Ny ordförande i Nordiska Biskopskonferensen
Ny ordförande för den nordiska biskopskonferensen, NBK, blir biskop Czeslaw Kozon, biskop i Köpenhamn.
Biskop Czeslaw Kozon valdes den 8 september 2015 som ordförande i fyra år.
Biskop Anders Arborelius OCD ‐ som har varit ordförande de senaste tio åren ‐ kommer att fortsätta vara
tillgänglig som vice ordförande. Medlem av det ständiga rådet är biskop Teemu Sippo SCJ, biskop av
Helsingfors.
Sr. Anna Mirijam Kaschner CPS omvaldes under mötet till generalsekreterare för ytterligare fyra år.
Nytt nuntiaturråd
Msgr. Gian Luca Perici har utnämnts till nuntiaturråd på Apostoliska Nuntiaturen. Han har tidigare varit
verksam på nuntiaturen i Brasilien i fyra år. Msgr. Gianfranco Gallone, tidigare nuntiaturråd, har flyttat till
Vatikanen där han arbetar vid statssekretariatet.
Nyanländ präst
F. Tadeusz Bienasz anlände till Sverige från Österrike den 1 september.
Utnämningar och förordningar
F. Tadeusz Bienasz har utnämnts till subsidiar i Sankta Katarina i Dalarna församling, Falun, med placering i
Rättvik från den 1 september 2015.
P. Marek Gil OFMCap har förordnats att verka inom själavården vid kriminalvårdsanstalterna i Tidaholm och
Mariestad från den 10 september 2015.
P. Damian Eze MSP har utnämnts till dekan i Norrlands dekanat. Utnämningen gäller från
den 11 september 2015 till den 31 augusti 2019. P. Damian Eze MSP har även utnämnts som ledamot i
prästrådet från den 11 september 2015 till den 31 augusti 2019.
P. Marc‐Stephan Giese SJ har utnämnts till kaplan i Sankta Eugenia katolska församling i Stockholm
från den 1 oktober 2015.
Ny diakon
Biskop Anders vigde prästkandidaten Lars Dahlander till diakon i Domkyrkan i Stockholm
den 20 september 2015. Han gör en pastoralpraktik i S:ta Eugenia katolska församling och deltar dessutom i
några pastoralteologiska kurser som förbereder honom inför prästvigningen. Lars kommer att prästvigas av
biskop Anders i Katolska Domkyrkan den 11 juni 2016 kl.11.
Tjänstledig präst
P. Boguslaw Banaszek SDB är tjänstledig under perioden 30 september 2015 fram till 31 augusti 2016. Han
kommer att vistas utomlands under den tiden.
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Världsmissionsdagen den 18 oktober 2015
På Världsmissionssöndagen – i år den 18 oktober ‐ uppmanas alla att dela med sig till den katolska
missionsverksamheten. Kyrkan ber oss om våra förböner och stiftskollekten tas upp denna dag till stöd för
institutioner som stärker Kyrkan och genom att bidra till att förbättra levnadsvillkoren för människor i länder
med utbredd fattigdom, undernäring, brist på sjukvård och utbildning.
Information om salige biskop Hemming efterlyses
Helgonförklaringsprocessen av den salige biskop Hemming, biskop i Åbo under 1300‐talet, har inletts.
De församlingar i vårt stift som har statyer, bilder, reliefer eller reliker på den salige Hemming ombedes
kontakta msgr. Jorge de Salas (e‐post: jorge.de.salas@katolskakyrkan.se; mobil: 070‐960 39 86) så att
postulatorn i Helsingfors kan informera den Heliga Stolen om detta.

Telefon, adress‐ och e‐poständringar
Polska katolska Missionen i Malmö har e‐post: pkm.malmo@katolskakyrkan.se
F. Andrzej Zmuda har nytt mobilnummer: 072 719 54 95.
F. Tadeusz Bienasz har adress: Berget, 795 91 Rättvik och e‐post: tadeusz.bienasz@katolskakyrkan.se
P. Marek Dziedzic OMI har e‐post: marek.dziedzic@katolskakyrkan.se
P. Marcin Motyka OMI har e‐post: marcin.motyka@katolskakyrkan.se
P. Marc‐Stephan Giese SJ har e‐post: info@universitychaplain.se samt marc‐stephan.giese@jesuiten.org
Diakon Lars Dahlander har adress: Kungsträdgårdsgatan 12, 111 47 Stockholm; mobilnr: 070‐696 21 95.

Med min förbön och välsignelse till er alla,

+Anders Arborelius OCD
Biskop av Stockholms katolska stift
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