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Arbetet med fundraising i stiftet
På stiftsnivå är det Benedicta Lindberg och Jadranka Magnusson som har fått
uppdraget av biskop Anders att organisera insamlingen av medel för bygget
av Jungfru Maria kyrka.
Benedicta arbetar också som generalsekreterare för Respekt och Jadranka
som redovisningsekonom i stiftet. De skriver ansökningar till svenska stiftelser och
myndigheter, som i första hand förväntas bidra till kulturdelen. Det handlar bl.a.
om ansökningar till Statligt stöd till trossamfund (SST) samt Migrationsverkets
Europafond.

Benedicta Lindberg

De stora gåvogivarna kommer genom det internationella samarbetet, där
många brev från stiftet har gått ut på tyska. En nära samarbetspartner är
Bonifatiuswerk i Tyskland, som driver en egen fundraisingkampanj för
Jungfru Maria kyrka.
Hittills har vi fått in internationella bidrag av:






Kirche in Not € 200 000
Stift München € 100 000
Patriark Mar Louis Raphael Sako € 50 000
Ansgar-Werk München € 25 000
Stift Linz Österrike € 5 000

Fler bidrag är utlovade och förväntas inkomma under den närmaste tiden. För
närvarande har vi samlat in 3 848 625 kronor och sedan tidigare är
ca 20 miljoner kronor insamlade.

Jadranka Magnusson

Det sker även ett nära samarbete med rektorn för den kaldéiska församlingen
f. Paul Rabban samt församlingsmedlemmarna Adnan Yousef, Martin Elia och
Wisam Kalka, som arbetar med insamlingen i Södertälje.

Besök av H. B. Patriark Mar Louis Raphael Sako
13-19 november besökte den kaldéiske patriarken Mar Louis Raphael Sako
Sverige. Patriarken höll gudstjänster och möten med kaldéer runt om i landet.
Söndagen 15 november tillbringade han i Södertälje.
I samband med besöket donerade patriarken en mycket generös gåva i form
av € 50 000 till byggnationen av Jungfru Maria kyrka som vi är mycket glada för.
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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:
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

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


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



Kommunen gör en detaljplan som stadsbyggnadsnämnden
måste godkänna.



Stadsbyggnadsnämnden förväntas anta detaljplanen i
januari.



När detaljplanen har vunnit laga kraft kan vi söka bygglov.

Vi vill rikta ett varmt och innerligt tack till alla
bidragsgivare och önska en riktigt GOD JUL och
ett GOTT NYTT ÅR!

