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Utnämning
F. Braulio Mancilla Cosio har utnämnts till subsidiar i Heliga Familjens församling i Haninge från den 5 maj
2016.
Avslutad tjänst
P. Bogusław Banaszek SDB har inte längre någon tjänst i vårt stift från den 14 november 2016.
Ny förlagschef Veritas
Anna Maria Ciardi tillträder som förlagschef för Veritas den 1 februari 2017.
Jubilarer
Korbiskop Adris Hanna och f. Sameer A. Putrus Hassany firar 25 år som präster den 1 november.
F. Otto Michael Schneider firar 25 år som präst den 24 november och p. Raphael Kurian CMI den 28
december. Vi lyckönskar alla jubilarer varmt.

Tack för all hjälp i samband med Påve Franciskus besök
Biskop Anders riktar ett stort och varmt tack till alla församlingar och missioner i stiftet för all hjälp i
samband med Påve Franciskus besök i Lund och Malmö.
Adventsinsamlingen 2016: Utbildning för barn på flykt
Stockholms katolska stifts adventsinsamling till Caritas Sverige går i år till att stödja undervisning för
flyktingbarn i Syrien, Libanon, Turkiet och Irak. Årets adventsinsamling startar den första advent med den
stora stiftskollekten till det karitativa arbetet. Förutom att bidra till den kan du ända fram till Trettondagen
skicka in en gåva till adventsinsamlingen till biståndskontot – Bg 900‐4789. Märk talongen eller överföringen
med ”Advent 2016”. Tack för din gåva! Se bifogade filer.
Livets söndag
Den tredje söndagen i advent, som i år infaller den 11 december, firar stiftet Livets söndag och
uppmärksammar vår övertygelse om människolivets okränkbarhet. I mässorna läses biskopens herdabrev
samt särskilda förböner (se bilagor). Material från Respekt har skickats ut till alla församlingar. Nytt för i år är
det illustrerade häftet Eutanasi – Dödshjälp. Behöver någon fler häften eller böcker ombeds man kontakta
Respekt på 08‐50 55 76 86 eller info@respektlivet.nu. Respekt vill också informera om att pengarna till Livets
fond kan sättas in på RKK:s 90‐konto: Bankgiro: 900‐5034. Kollekten från Livets söndag går som vanligt till
Livets fond, som sedan 2002 delat ut 3 miljoner kr, i år nära 183 000 kr till 10 ändamål, som finns beskrivna
på Respekts hemsida, www.respektlivet.nu. Informera gärna om Livets söndag och stiftskollekten i mässorna
veckan före tredje söndagen i advent så att mässbesökare är förberedda.
Grundstensläggning av Jungfru Mariakyrkan i Hovsjö
Den 17 december kommer grundstenen läggas på byggplatsen vid Gröndalsvägen i Hovsjö. Klockan 11 firas
en gudstjänst av biskop Anders och f. Paul Rabban Braimok, som välsignar grundstenen och kyrkgrunden.
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50‐årsjubileet av S:t Ansgars församling i Södertälje
50‐årsjubileet av S:t Ansgars församling i Södertälje firas den 17 december kl. 17.00.
Caritas 70‐årsjubileum
En tacksägelsemässa för att fira Caritas 70‐årsjubileum firas den 18 december kl. 11.00 i S:ta Eugenia
församling i Stockholm.
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 mässan på Trettondedag Jul. 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.
PÅMINNELSE: Årlig reträtt för präster och diakoner i Heliga Hjärtas kloster (Mariadöttrarna OSB).
Den 9 – 13 januari 2017 håller f. Miroslaw Dudek den årliga reträtten för präster och de diakoner som har
möjlighet att delta. Temat i år är: "Gud är större än vårt hjärta" (1 Joh. 3:20). Anmälan till reträtten görs direkt till
Mariadöttrarna/Omberg, tfn: 0143‐21020, e‐post: klostret@heligahjartaskloster.se. Reträtten börjar
måndagen den 9 januari kl. 18 och avslutas fredagen den 13 januari efter frukost.
Antalet platser är begränsat så anmäl er så fort som möjligt!
Franciskusdag 2017
Biskop Anders har beslutat att anordna en Franciskusdag även 2017. På samma sätt som årets Franciskusdag
kommer den äga rum i Kungsträdgården, den 23 september, kl. 10.30 ‐ 14.00. Biskopen firar mässa med
djurvälsignelse kl. 11 och sedan följer program för hela familjen. Dagen kan ersätta den vanliga
katekesundervisningen. Församlingar ombeds boka in denna dag och underlätta för familjer att delta.
Avliden
Syster Maria Sigrid Matthiesen OCD avled den 24 oktober 2016 i en ålder av 91 år. Herre, ge syster Maria
Sigrid den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för henne. Må hon vila i frid.

Med min förbön och välsignelse till er alla,

+Anders Arborelius OCD
Biskop av Stockholms katolska stift
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