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Utnämningar och förordningar
Syster M. Antonia Wurzer OSF förordnas till medarbetare i sjukhussjälavården vid Sahlgrenska sjukhuset i
Göteborg från den 14 februari 2016.
Nyanländ präst
Abba Uqbemariam Tesfamariam anlände till Sverige den 16 februari. Han kommer att verka inom den
eritreanska och etiopiska missionen.
Prästvigning av Lars Dahlander och Peder Bergqvist
Diakonerna Lars Dahlander och Peder Bergqvist kommer att prästvigas av Biskop Anders i Katolska
Domkyrkan den 11 juni kl. 11.00. Koncelebranter ombeds ta med sig alba och stiftets mässkrud. Efter mässan
är alla välkomna till en mottagning i domkyrkosalen.
Flytt från Sverige
P. John of the Cross (Dae Ryong) Park SST, verksam som präst inom den koreanska missionen, kommer att
lämna Sverige och återvända till Korea den 30 april 2016. Vi tackar p. John of the Cross för hans arbete i
stiftet och önskar honom lycka till i framtiden!
Personalförändringar stiftet
Emanuel Sennerstrand har fått en ettårig projektanställning för att arbeta med katolska kommentarer till
bibeln. Han ingår i det pastorala teamet med bl. a. f. Anders Piltz och p. Fredrik Emanuelson OMI (i KLN).
Magnus Andersson påbörjade en ny anställning på Biskopsämbetet den 15 mars. Han kommer att arbeta med
organisationen av stora evenemang/officiella besök samt bistå informationsavdelningen med intranätet.
Susanna Walther har avslutat sin verksamhet vid Caritas, och sedan den 7 mars deltar hon i ett projekt
tillsammans med Stockholms Stadsmission och Svenska Kyrkan i Huddinge/Flemingsberg.
Stiftsvallfärd till Rom‐helgonförklaringen av Elisabeth Hesselblad 2‐7 juni
Stockholms katolska stift arrangerar en stiftsvallfärd till helgonförklaringen av Maria Elisabeth Hesselblad
med resa till Rom torsdag 2 juni och hemresa till Sverige tisdag 7 juni där biskop Anders Arborelius OCD
medverkar. Höjdpunkten blir helgonförklaringsmässan med påve Franciskus på Petersplatsen under söndag
förmiddag den 5 juni.
Stiftskollekt den 24 april 2016
Påven Franciskus har beslutat att kollekten från högmässorna den 24 april skall gå till humanitärt stöd för
människorna som har drabbats av våldet i Ukraina.
Tacksägelsemässa för helgonförklaringen av Maria Elisabeth Hesselblad
Söndagen den 12 juni 2016 firas tacksägelsemässa kl.17.00 i Katolska domkyrkan i Stockholm av biskop
Anders. Före mässan, kl. 15.30 håller f. Björn Göransson ett föredrag om Elisabeth Hesselblad i S:t
Josefssalen. Efter mässan bjuder Birgittasystrarna från Djursholm tillsammans med Stockholms katolska stift
på lättare förtäring i domkyrkosalen.
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Orgelinventering i församlingarna
Musikkonsulent Ulf Samuelsson har i samråd med generalvikarien p. Pascal René Lung OP beslutat att göra
en inventering av de orglar som finns i våra katolska församlingar. Därför önskar Ulf Samuelsson besöka alla
församlingar i stiftet under 2016 och 2017. I samband med orgelinventeringen vill han gärna träffa
kyrkoherdarna i respektive församling och gärna också den eller dem som är musikansvariga. Ulf Samuelsson
kommer under våren att kontakta alla kyrkoherdar för att hitta en tid som passar för detta besök.
Mötesplats Caritas
Mötesplats Caritas (Blekingegatan 28 i Stockholm) har nya öppettider: måndagar, onsdagar och torsdag,
kl.9‐15. Syster Christina Hennig ansvarar för verksamheten för asylsökande och flyktingar.

En god och välsignad Påsktid i glädje och tacksamhet över Kristi uppståndelse önskar jag er,

+Anders Arborelius OCD
Biskop av Stockholms katolska stift
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