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Förordnande
P. Johan Lindén OP har förordnats att verka inom själavården vid kriminalvårdsanstalterna i Ringsjön, Ystad,
Fosie Kristianstad, Tygelsjö och Ystad samt häkten i Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Trelleborg och Ystad
(Malmö dekanat) från den 1 februari 2017.
Apostoliska Nuntiaturen i Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge
Ärkebiskop Henryk Józef Nowacki går i pension och slutar som apostolisk nuntie for Sverige, Danmark,
Finland, Island och Norge i mitten av mars 2017.
Prästvigning Anders Ekenberg
Diakon Anders Ekenberg kommer att prästvigas i S:t Lars församling i Uppsala den 25 mars 2017
kl. 11.00 av biskop Anders. Alla präster som önskar koncelebrera ombeds meddela detta till församlingen,
e‐post: uppsala@katolskakyrkan.se en vecka i förväg. Diakoner som vill delta i processionen tar med sig
stiftets dalmatika samt meddelar församlingen.
Den heliga Gravriddarorden av Jerusalem
Biskop Czesław Kozon utnämndes till Ståthållarskapets nye storprior den 11 februari 2017. Samtidigt ägde
Investitur rum under högtidliga former under Stormästaren Kardinal Edwin O’Briens ledning i Katolska
domkyrkan. Biskop Anders utnämndes till hedersstorprior och Tommy Thulin till Gravriddarordens
ståthållare. Msgr Stjepan Biletic utnämndes till Coadjutor Storprior för Sverige och Danmark. F. Pär‐Anders
Feltenheim och msgr. Furio Cesare blev nya andliga medlemmar.
Ny notarie på Officialatet
John Touams är ny notarie för arabisktalande på Officialatet sedan den 1 februari 2017.
Stiftets fasteinsamling 2017
Stiftets fasteinsamling går till Caritas Sverige för att bistå Sydsudan. Törst och hunger förvärrar nu läget för
Sydsudans redan krigsplågade folk. Torka och utslagna skördar ger ingen ljusning förrän tidigast i augusti i år.
Därför går årets fasteinsamling till människor i provinserna Abyei och Twic i norr. Tack för din gåva! Stiftets
90‐konto, bg 900‐4789, swish nummer 900 4789 (se bilagor).
Avlidna
Diakon Birger Andersson avled på sin 75‐årsdag efter att hastigt ha insjuknat. Begravningsmässan äger rum
den 24 februari 2017 i Visby domkyrka kl. 10.30 med gravsättning i Sanda.
Birger växte upp i Visby, gifte sig med Astrid 1967 och tillsammans fick de fem barn. Efter avslutade studier i
arkitektur vid Tekniska Högskolan i Stockholm verkade han som gymnasielärare och arkitekt på Gotland.
Tillsammans med hela familjen upptogs han i Katolska kyrkan 1983. Efter teologiska studier vigdes han till
diakon den 3 september 1989 och har sedan dess tjänat som diakon i Kristi Lekamens katolska kyrka i Visby.
Detta gjorde han på ett oerhört troget sätt. Många gånger fick han själv ansvara för gudstjänsterna, när
ingen präst fanns på ön. Med stor glädje firade han Ordets liturgi med kommunion, ofta med en kort
predikan för den lilla vardagsförsamlingen. Dessutom engagerade han sig i trosundervisningen för barn och
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ungdomar, och inte minst i det ekumeniska arbetet i Visby. Mycket av församlingens administration låg på
hans bord. Allt detta vid sidan av hans arbete som en duktig och uppskattad arkitekt på ön.
Vi minns honom med stor tacksamhet./ Msgr Miroslaw Dudek
Moder Birgitta Abrahamsson OSB avled den 19 februari 2017. Begravningen för moder Birgitta kommer att
äga rum den 7 mars kl. 11.00 i Heliga Hjärtas Kloster i Omberg.
Vi är mycket tacksamma för Moder Birgitta som under årtionden ledde vår gemenskap genom många
förändringsprocesser. Hennes starka tro, tillit till Guds ledning och kärlek till Jungfru Maria har gjort djupt
intryck på oss – liksom hennes tacksamhet för kallelsen och glädjen över att få vara i Herrens tjänst.
Bed med oss att hon tas emot av Herrens gränslösa barmhärtighet och får vara hos Honom för evigt.
/Systrarna i Heliga Hjärtas Kloster
Herre, ge diakon Birger och syster Birgitta den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för dem.
Må de vila i frid.
Med min förbön och välsignelse till er alla,

+Anders Arborelius OCD
Biskop av Stockholms katolska stift
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