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Utnämningar och förordningar
Ny dekan
F. Jerzy Dyktus har utnämnts till dekan i Malmö dekanat från den 1 februari 2016.
P. Ludwik Spalek OMI har utnämnts till subsidiar i S:t Antonius församling (Olofström) med
placering i S:ta Clara kapellförsamling i Karlskrona från den 1 november 2015.
F. Husam Shaabo har utnämnts till rektor för den syrisk‐katolska missionen i Jönköping som
också omfattar Nässjö från den 11 november 2015.
P. Bazyli Janowski OFM har utnämnts till kaplan i Sankt Sigfrids församling i Borås från den 1
december 2015.
Tjänstledighet
F. José Luis Retamales Villalobos har beviljats tjänstledighet från den 8 december 2015 till den 8 juni 2016.
F. Anders Nilsson har beviljats tjänstledighet under år 2016.

Koinonia Johannes Döparen
Ordensgemenskapen ’Koinonia Johannes Döparen’ är en privat kristtrogen organisation upprättad 1979 för
att främja den nya evangelisationen i enlighet med CIC can. 312. Vi välkomnar Noemi Kôpková och Jozefina
Eperješiová som tillhör Koinonia Johannes Döparen till den Apostoliska Nuntiaturen i Djursholm där de
kommer att bistå nuntien.
Val av styrelse till S:ta Birgittas abbedi Pax Mariæ 2015‐11‐18
Val av styrelse har ägt rum i S:ta Birgittas abbedi Pax Mariæ den 18 november 2015. Sr. Jenny
Maria Schaub O.Ss.S har valts till abbedissa för de kommande sex åren, sr. M. Monika‐Clara
O.Ss.S. har valts till priorinna för de kommande tre åren och sr. M. Karin O.Ss.S. (abbedissa
emerita) har valts till rådssyster för de kommande tre åren.

Barmhärtighetens jubelår i Stockholms katolska stift
Barmhärtighetens jubelår kommer att inledas i Rom den 8 december i år, på den Obefläckade Avlelsens
högtid, och avslutas den 20:e november 2016, på Kristus Konungens högtid. Jubelåret äger rum mellan den
13 december 2015 och den 13 november 2016 i alla stiften i världen inklusive vårt. Ett antal högtider med
biskop Anders kommer att äga rum under året (se bilaga för programmet).

Stiftets adventsinsamling 2015 till Caritas Sverige för att hjälpa barn på flykt ‐ den 29 november 2015
”Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig.”
Miljoner flyktingar lever kvar som internflyktingar i hemlandet eller har sökt skydd strax utanför dess gräns.
Minst hälften av dem är barn som riskerar att också förlora sin framtid. Därför går årets adventsinsamling till
att hjälpa barn som är på flykt i Mellanöstern och centrala Afrika. Tack för din gåva (se bilaga).
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Livets söndag – 13 december 2015
Den tredje söndagen i advent, som i år infaller den 13 december, firar stiftet Livets söndag och
uppmärksammar vår övertygelse om människolivets okränkbarhet. I mässorna läses biskopens herdabrev, i
stället för predikan. Förböner och herdabrevet bifogas.
Kollekten från Livets söndag går som vanligt till Livets fond, som sedan 2002 delat ut 2,7 miljoner kr, och i år
kunde dela ut 231 700 kr till nio ändamål, som finns beskrivna på Respekts hemsida.
Informera gärna om Livets söndag och stiftskollekten i mässorna veckan före tredje advent, så att
mässbesökare är förberedda. Det går bra att beställa material till Livets söndag från Respekt.
Välsignelseremsor – till stöd för Missios solidaritetsfond för barn
Välsignelseremsor kan nu beställas från Missio (e‐post: missio@katolskakyrkan.se) för att delas ut i
församlingarna i slutet av trettondagens mässa. Missio ber om en gåva av 20 kr per remsa till stöd för
Missios solidaritetsfond för barn i utvecklingsländer. Pengarna kan sättas in på samfundet RKK:s 90‐konto:
Bankgiro 900‐4680.

Biskopsämbetets öppettider under julen
Den 23 och 30 december kommer Biskopsämbetet att vara stängt. Annars är Biskopsämbetet öppet som
vanligt.
Oljevigningsmässa den 22 mars
Oljevigningsmässan kommer att äga rum tisdagen den 22 mars 2015 kl.11.00 i Katolska domkyrkan,
Stockholm.

Telefon, adress och e‐poständringar
Nya telefonnummer på Biskopsämbetet och Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum
Edyta Szmagliński har nytt telefonnummer: 08‐462 66 15.
p. Mirosław Jankowski OFMCap har telefonnummer på Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum: 08‐462 66 67.
Mariadöttrarna OSB (Omberg) har ny e‐postadress: klostret@heligahjartaskloster.se
Fabio D’Amora har telefonnummer: 040‐24 35 33.
P. Roman Kepa OMI har nytt mobiltelefonnummer: 076‐844 66 56
P. Raphael Kurian CMI har nytt mobiltelefonnummer: 070‐404 11 51.
P. Ludwik Spalek OMI har ny adress: Lindesnäsvägen 2 B, 371 45 Karlskrona och nytt mobiltelefonnummer:
073‐877 50 31.
F. Sven‐Erik Pernler har mobiltelefonnummer: 070‐543 86 06
p. Łukasz Lewczuk OFMCap har mobiltelefonnummer: 0737‐ 220 983 och e‐post: bratluke@gmail.com
P. Francisco Herrera SJ har nytt mobiltelefonnummer: 070‐796 96 88.
F. Tadeusz Bienasz har nytt mobiltelefonnummer: 070‐217 77 17.
F. Drago Ćumurdžić har nytt mobiltelefonnummer: 076‐870 12 05.
Rektor p. Ryszard Flakiewicz SDB har ny e‐postadress: rysiek68@hotmail.com
Diakon Lars Dahlander har ny e‐postadress: lars.dahlander@katolskakyrkan.se
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Till Advent önskar jag er alla Andens vishet och klarsyn, så att det blir en tid i glädjefylld väntan
på Jesu födelse – och att ni slipper dras ned av jäkt och stress!

+Anders Arborelius OCD
Biskop av Stockholms katolska stift

Bilagor:
Program för Barmhärtighetens jubelår i Stockholms katolska stift – högtider med biskop Anders
Caritas brev och bankgiro, stiftets adventsinsamling 2015
Stiftets adventsinsamling 2015 till Caritas Sverige för att hjälpa barn på flykt
Biskopens herdabrev, Livets söndag
Förböner, Livets söndag
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