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Påve Franciskus möter kaldéiska
ungdomar från Södertälje
Påve Franciskus kom i månadsskiftet oktober/november till Sverige
för att gemensamt med Lutherska världsförbundet
uppmärksamma 500-årsminnet av reformationen. Det hölls även
en mässa på Swedbank stadion i Malmö. Efter mässan träffade
påven en grupp unga kaldéer, som ser Sverige som sitt nya
hemland. Påven Franciskus förde ett kort samtal med de kaldéiska
ungdomarna och delade ut rosenkransar.
Även Bonifatiuswerks generalsekreterare Monsignor Georg Austen
fick efter mässan möjlighet att samtala med påven. Bonifatiuswerk
stöder bygget av Jungfru Maria kyrkan och Msgr. Austen kunde
presentera projektet Södertälje. Påven tackade honom för
Bonifatiuswerks arbete och uttryckte sin uppskattning och
välsignade sedan Msgr. Austen.

Grundstenen läggs den 17 december
Den 17 december kommer grundstenen läggas på byggplatsen
vid Gröndalsvägen i Hovsjö. Klockan 11 firas en gudstjänst av
biskop Anders Arborelius OCD och församlingsprästen f. Paul
Rabban Braimok, som välsignar grundstenen och kyrkgrunden.
Efteråt inbjuds det till mottagning. Alla är välkomna!

Korset tillverkas i Sankt Josefs kloster i
Lannavaara
Lannavaara ligger vackert belägen längst Lainio älv, ca 250 km
norr om Polcirkeln, dryga 1 200 km norr om Stockholm. Syster
Amada och syster Karla i ordensgemenskapen Marias Lamm i
Lannavaara i Sankt Josefs kloster lever i bön, tystnad, gemenskap
och arbete. Som en del av försörjningen ägnar de sig åt olika
former av arbete. Sr Karla är en flitigt anlitad träsnidare. Hennes
arbeten är mycket omtyckta och hon får ständigt nya
beställningar. För närvarande arbetar hon med att tillverka korset
till Jungfru Maria kyrkan.
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Besöket av ärkebiskop Ramzi Garmou
Den kaldéiske ärkebiskopen i Teheran och apostoliske visitator för
kaldéerna i Europa, Ramzi Garmou, besökte församlingen i
Johanneskyrkan. Tillsammans med f. Paul Rabban besökte han
även byggplatsen och samtalade med arbetsledaren Jan
Hermelin. Ärkebiskopen Ramzi gläds över att det byggs en kyrka för
de kristna som har förlorat sina hemländer.

Reklamplats på byggskylten
Nu erbjuder vi företag att utnyttja möjligheten till reklam på
byggskylten vid arbetsplatsen för Jungfru Maria kyrkan. Platserna
som erbjuds är 100 x 30 cm och 50 x 30 cm. Skylten står vid den
vältrafikerade Gröndalsvägen. Kontakta oss för prisuppgifterna på:
fundraising@katolskakyrkan.se.

Fundraising
Sedan början av 2015 har vi samlat in drygt 14 300 000 kronor.
Ett varmt och innerligt tack till alla som har medverkat till detta!
Sedan tidigare är ca 20 miljoner kronor insamlade. Varje gåva är
värdefull, oavsett hur stor eller liten den är och vi ber alla att fortsätta att vara med och skänka pengar till byggnationen av kyrkan.
Vi gläds över generösa bidrag från:
Bonifatiuswerk € 75 000,
Diözesan Bonifatiuswerk Hildesheim € 10 000,
den kaldéiska församlingen i Bonn € 200
samt stora och små gåvor från privatpersoner i Sverige och
Tyskland, som vi är mycket tacksamma över.
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 Swish: 1236449409
Läs mer på www.kkc-jmk.org och www.katolskakyrkan.se

Tidplan
Bygget pågår för fullt och läget är följande:






SEFAB arbetar med armeringen. Armeringsstålen går ner
fyra meter i marken för att hålla kyrkan stadigt på plats.
Formen för grunden är färdigsnickrad.
Innan grunden gjuts blåses all snö bort.
Trots väderläget fortlöper bygget enligt plan.
Bygget beräknas bli klart under slutet av 2017.

