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Nyanländ präst
P. Pio Sangryul Jeon SST är nyanländ präst sedan den 9 november 2017 och kommer att ansvara för den
koreanska missionen i Stockholm.
Ny medarbetare på kansliet
Veronika Papp är ny administrativ assistent på biskopsämbetets kansli.
Officiella fotografier av Anders kardinal Arborelius OCD
Officiella fotografier av kardinal Arborelius har nu tagits och kommer snart att skickas ut till församlingar,
missioner och kapell i stiftet. För ytterligare beställningar kontakta gärna Veronika Papp, e‐postadress:
veronica.papp@katolskakyrkan.se.
Stiftets adventsinsamling 2017
Stiftets adventsinsamling i år går till Caritas Sverige för att hjälpa Bangladesh bygga sin framtid.
Återuppbyggnaden i Bangladesh efter de ödeläggande monsunregnen i höstas måste nu säkras för att
framtiden ska kunna tryggas. Allt ska byggas upp så att det kan stå emot kommande översvämningar och
vara ekologiskt hållbart. Insamlingen skall sättas in på Samfundet RKK:s 90‐konto: Bankgiro 900‐4789,
Swish 9004789. Märk talongen eller överföringen med ”Advent 2017”. Tack för din gåva! (Se bilaga)
Livets söndag ‐ 17 december 2017
Den tredje advent, som i år infaller den 17 december, firar stiftet Livets söndag och uppmärksammar vår
övertygelse om människolivets okränkbarhet. I mässorna läses biskopens herdabrev samt används bifogade
förböner (se bilagor). Material från Respekt kommer i början av december att skickas ut till alla församlingar.
Varje församling kommer att få Respekts broschyrer samt ett par ex. av de mest efterfrågade häftena.
Behöver någon fler häften eller böcker ombeds man kontakta Respekt på 08‐50 55 76 86 eller
info@respektlivet.nu. Kollekten från Livets söndag går som vanligt till Livets fond, som sedan 2002 delat ut
över tre miljoner kr. Årets mottagare kommer i god tid före Livets söndag att publiceras på Respekts
hemsida www.respektlivet.nu. Respekt vill också informera om att Livets fond förutom Bankgiro 900‐5034
numera även har Swish 9005034. Informera gärna om Livets söndag och stiftskollekten i mässorna veckan
före tredje advent, så att mässbesökare är förberedda.
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.
Införlivandet av vuxna odöpta och konvertiter i kyrkan.
Den 18 februari 2018 firar biskopen en högtidlig mässa med ”admissio och namninskrivning” för de odöpta
som skall döpas i Påsk. Biskopen inbjuder även alla som kommer att tas upp i kyrkans fulla gemenskap samt
döpta katoliker som inte fullbordat sin initiation att delta i denna mässa. Mässan äger rum första söndagen i
fastan, den 18 februari 2018 kl. 18.30 i S:t Eriks katolska domkyrka. Biskopen inbjuder även till gemensam
undervisning för kandidaterna inför denna mässa kl. 16.00 i Josefssalen i domkyrkans församlingslokaler.
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De församlingar som har väl förberedda vuxna katekumener med faddrar, väl förberedda bli‐vande
konvertiter med faddrar och/eller väl förberedda döpta katoliker som inte fullbordat sin initiation med
faddrar och som även har möjlighet att närvara i domkyrkan gör en anmälan till Magnus Andersson på
Katolska biskopsämbetet. Anmälan är obligatorisk till ”admissio” och undervisning och görs senast
måndagen den 12 februari 2018 på e‐post: magnus.andersson@katolskakyrkan.se. Anmälan skall innehålla
namnet på personen, om denne/denna är katekumen, blivande konvertit eller döpt katolik som inte
fullbordat sin initiation samt namnet på faddern.
De som önskar mer information om ordningen för admissio och namninskrivning kan ta kontakt med
Magnus Andersson, tel. 08‐ 462 66 37, mobil: 070‐277 36 37 eller e‐post:
magnus.andersson@katolskakyrkan.se.
Flaggor i officiella katolska sammanhang
I officiella katolska sammanhang får endast flaggor från föreningar som är godkända av biskopen
förekomma.
Katolsk Kalender
Stiftet tar inte ansvar för de uppgifter som publiceras i Katolsk Kalender.
Avlidna
F. Massimo Cogliati avled den 12 oktober 2017.
Syster Rozalia (Radzislawa) Sarkowicz CMBB (Serafimsyster) avled den 6 november 2017. Begravningen ägde
rum den 16 november 2017.
Herre, ge syster Rozalia CMBB och f. Massimo Cogliati 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 kardinal Arborelius OCD
Biskop av Stockholms katolska stift
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