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Utnämningar
Msgr Andrés Bernar Borda har utnämnts till tillförordnad rektor för Sankt Sigfrids prästseminarium från den
19 februari 2018.
F. Anders Ekenberg har utnämnts till ordförande i Katolska Liturgiska Nämnden (KLN) och Utskottet för
arkitektur och konst (UAK) från den 1 mars 2018.
F. Anders Ekenberg har utnämnts till biskopens delegat för gudstjänstlivet i stiftet från den 5 mars 2018.
F. Anders Ekenberg har utnämnts till tillförordnad kyrkoherde i Kristi Lekamens församling i Visby
från den 1 april 2018.
Pensionering
F. Anders Piltz OP har ansökt om pension från den 1 mars 2018 och därmed slutar som biskopsvikarie och
subsidiar i S:t Thomas av Aquino församling i Lund.
Ett stort och varmt tack till f. Anders Piltz OP för allt han gjort för stiftets gudstjänstliv och liturgiska arbete.
Tjänstledighet
P. Christoph Hermann SJ är tjänstledig tills vidare från den 18 februari 2018.
Apostoliska Nuntiaturen
Msgr Gian Luca Perici, nuntiaturråd vid den Apostoliska Nuntiaturen, har lämnat sitt uppdrag i Sverige den
15 februari 2018.
Nyanländ präst
P. Hani Daniel OP är nyanländ präst sedan den 15 februari 2018 och ansluter till Dominikanerna i Lund.
Prästvigning
Diakon Joakim Breding kommer att prästvigas av kardinal Anders Arborelius i Domkyrkan den 16 juni 2018
kl. 11:00. Koncelebranter ombedes ta med sig alba och stiftets mässkrud. Efter mässan är alla välkomna till
en mottagning i domkyrkosalen.
Hur påverkas stiftet av den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR)?
En ny dataskyddsförordning träder i kraft den 25 maj i hela Europa och ersätter den svenska
Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204). Detta innebär att vi inom stiftet behöver se över våra rutiner och
arbetssätt kring hur vi hanterar och bearbetar känsliga personuppgifter. Samtliga verksamheter som har eller
upprättar ett medlemsregister, givarvårdsregister, div kontaktlistor, m.m. behöver anpassa sin verksamhet
samt sitt arbetssätt efter den nya förordningen. För att uppnå detta har stiftet bildat en arbetsgrupp som har
till uppgift att inventera behoven i stiftet och se över hur GDPR:s krav kan följas upp på ett korrekt sätt.
Arbetsgruppen kommer att förmedla nödvändig information och åtgärder till berörda församlingar,
nationella missioner, orientaliska katolska kyrkor, övriga stiftsorgan och anställda. För mer information kan
ni kontakta Michel Louis, e‐postadress: michel.louis@katolskakyrkan.se.
Oljevigningsmässa den 27 mars 2018
Oljevigningsmässan kommer att äga rum tisdagen den 27 mars kl. 11.00 i Katolska domkyrkan, Stockholm.
De präster som önskar koncelebrera ombedes ta med stiftets mässhake och alba.
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Efter mässan är alla präster och diakoner inbjudna att äta en gemensam lunch med biskop Anders.
Obligatorisk anmälan senast den 21 mars till Domkyrkans pastorsexpedition, telefonnummer: 08‐640 15 55
(telefontid kl. 9.00 ‐ 12.00) eller e‐post: sthlmdomkyrkan@katolskakyrkan.se.
Stiftsvallfärd till Vadstena ‐ 25 augusti 2018
Lördagen den 25 augusti äger stiftsvallfärden rum i Vadstena. Mässan firas kl. 11.30 på Borggården och
vallfärden avslutas med sakramentsandakt med lovsång och sakramental välsignelse i Blåkyrkan.
Vallfärdens tema är ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud” (Luk 1:30). Temat är det andra i en
serie av tre (2017‐2019) där påven ber de unga att minnas det som varit, vara frimodiga i nuet, ha hopp och
vara ett hopp inför framtiden. Dessa tre teman har en mariansk grundton och ger en bild av de ungas
vandring inspirerad av de tre dygderna tro, hopp och kärlek. De församlingar som planerar att komma med
en (eller flera) bussar ombeds anmäla detta senast fredagen den 25 maj till kontakt@katolskakyrkan.se.
Katolska nämnder, skolor, förlag osv som vill delta som utställare på Katolskt Torg under stiftsvallfärden
ombeds att anmäla sig senast fredagen den 25 maj till kontakt@katolskakyrkan.se. OBS! Anmälan är
bindande. Se bilaga
Allmänt prästmöte 17‐19 september 2018
Prästmötet hålls på konferensanläggningen Skogshem & Wijk (www.skogshem‐wijk.com) på Lidingö.
Mötet börjar måndagen den 17 september kl. 17.00 (Incheckning från kl. 14.00) och avslutas onsdagen den
19 september med lunch kl. 12.30.
Relikerna av lilla Thérèse och hennes föräldrar besöker Norden
Relikerna av Thérèse av Lisieux samt hennes föräldrar, Louis och Zélie Martin, kommer att besöka Norden
mellan den 28 september och 12 november. Relikerna kommer att vara utställda i flera katolska kyrkor i
Sverige mellan den 28 september och 6 oktober, mellan den 14 oktober och 19 oktober samt mellan den 30
och 31 oktober.
Påve Franciskus inrättar ny obligatorisk minnesdag för Jungfru Maria, Kyrkans Moder
En ny obligatorisk minnesdag har införts i kalendariet, "Den saliga jungfrun Maria, Kyrkans moder". Den firas
på måndagen efter pingst, dvs. annandag pingst (i år 21 maj).
MÄSSAN
Man använder mässan om den saliga jungfrun Maria, Kyrkans moder (Missalet s. 1168‐1172).
Läsningar:
1 Mos 3:9‐15, 20 eller Apg 1:12‐14
Ps 87:1‐2, 3, 5, 6‐7 R. (v. 3) Ärofulla ting har sagts om dig, du Guds stad.
Halleluja V. O du saliga Jungfru, som födde Herren! O du heliga Kyrkans moder, som med din bön låter hans
Andes låga brinna i oss!
Joh 19:25‐34
Läsningarna finns i bifogad pdf
Rättelser
 Lektionarium för söndagar årgång B sid 146:
De två första styckena skall strykas och läsningen skall börja längst ned på sidan med följande ord:
Herren sade till Mose: ”Varför ropar du till mig?”
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De avslutande två meningarna av evangelietexten skall strykas: ”Då lämnade de graven och sprang
därifrån, darrande och utom sig. Och de sade ingenting till någon, för de var rädda” och istället skall
evangelieläsningen avslutas med följande mening: ”Där skall ni få se honom, som han har sagt er.’ ”


Ordo sid 65 den 24 maj
Evangelieläsningen skall hämtas ur Markusevangeliet dvs. Mark 14:22‐25.

Nyheter från Veritas Förlag
Den 27 februari utkom Eva Österbergs bok Tro, tillit, tvivel. Barn i medeltida helgonprocesser.
Eva Österberg (f. 1942) är prof. em. i historia och har skrivit boken delvis på uppdrag av Veritas förlag. Med
exempel från svensk medeltid applicerar Eva Österberg frågor om tro, tillit och tvivel på olika
mirakel‐berättelser där barn räddats till livet och visar på den relation som kan utläsas mellan
barn och deras föräldrar eller andra släktingar. I boken belyser författaren också hur tron på
underverk och kärlek till barn skildras i mirakelberättelserna och vad detta säger oss om den
medeltida kyrkans tro och praxis, inte minst om barnens roll i medeltida helgonprocesser.
Boken kostar ca 130 kr och distribueras via Katolsk Bokhandel och Lilla Thérèses Bokhandel.
Kyrkoavgift
Vi befinner oss i deklarationstider och detta innebär för oss en del samtal av medlemmar som av någon
anledning vill bestrida sin kyrkoavgift till trossamfundet. Många samtal handlar om medlemmar som hävdar
att de tidigare gick ut ur kyrkan, eller har ansökt om dispens, men ändå dras en kyrkoavgift till trossamfundet
enligt årets deklaration. Vi vill härmed påminna om att om en medlem har trätt ut ur kyrkan eller fått en
beviljad dispens under 2017 innebär det att kyrkoavgiftssyldigheten upphör först från och med inkomståret
2018 vilket kommer att synas i den deklaration man får först våren 2019. Den deklaration som kommer ut nu
gäller för inkomståret 2017 och för borttag av kyrkoavgiften skulle man ha ansökt om dispens eller utträde
senast 31 oktober 2016. Var vänliga notera detta när sådana ärenden dyker upp för att korrekt informera
medlemmar och Skatteverket.
Avlidna
F. Jenö Solt, verksam i Stockholms katolska stift mellan åren 1956 och 1995, avled i en ålder av 86 år den
26 september 2017.
F. Paul Müller, verksam i Stockholms katolska stift mellan åren 1952 och 1972, avled i en ålder av 95 år den
25 januari 2018. Begravningen ägde rum den 9 februari.
Syster M. Gabriela Berger CSSE avled den 3 mars 2018 i en ålder av 90 år i Reinbek, Tyskland.
Syster Gabriela var verksam i 50 år hos Elisabethsystrarna i Sverige, varav 25 år i Malmö. Hon var provins‐
föreståndarinnan i tolv år.
Syster Mikaela OP från Sankt Dominikus kloster i Rögle, har avlidit i en ålder av 96 år. Närmast anhöriga är
hennes systrar i klostret samt systern Ingrid Nilsson.
Syster Mikaela föddes den 22 januari 1922 i Malmö och följde tidigt, och självständigt, en konstnärskallelse
med studier på Otto Skölds målarskola i Stockholm, Konstakademin i Köpenhamn och Fernand Légers
konstskola i Paris. Hon tillbringade också perioder i Italien och Spanien för att måla. Mötet med det
kontinentala Europa innebar inte endast konstnärliga influenser, hon mötte också katolicismen. År 1953 togs
hon upp i den katolska kyrkan hos dominikanerna i Lund. Därpå följde några år av sökande då hon både
målade och besökte olika kloster i Europa. Mariauppenbarelserna på olika platser, speciellt Lourdes och
Fatima, skulle bli betydelsefulla för både tro och måleri. Det var hos dominikansystrarna Les Tourelles i
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Frankrike som hon slutligen kände kallelsen. När hon kom till klostret kände hon igen det, för hon hade sett
en sådan byggnad i en dröm! Hon blev postulant år 1959 och avlade sina första klosterlöften 1961. Till
klostret i Sverige kom hon 1963.
Syster Mikaela såg som sin livsuppgift att i bildens form beskriva sin övertygelse om att det finns andliga
värden som är viktigare än de materiella. Under årens lopp har hon haft flera utställningar både i klostret
och i Lund. I Rögle hänger bland annat det uttrycksfulla Kristus‐ansiktet Ecce Homo. Den vackra ”Maria i
Visby” kan beskådas i Sankt Thomas församling i Lund.
Syster Mikaela hörde till den generation systrar som byggt upp och burit Rögle kloster under lång tid. Under
flera år var hon klostrets priorinna, då hon lotsade kommuniteten genom svåra prövningar. Med orubblig
grundtrygghet. ”Ibland är det bara korset som gäller”, kunde hon säga. Hennes inriktning var rak. Omutlig
trohet. Samtidigt var hon känd för sin humor och sitt glada skratt. Hon tog inte sig själv på allvar.
Konstnärskapet offrade hon till stor del för att ställa sig i klostrets tjänst. Många år var hon gästsyster, och
hon vårdade trädgårdens blommor.
Av hälsoskäl flyttade syster Mikaela våren 2017 till Vårdhemmet Fästan i Södra Sandby, nära klostret, där
hon blev mycket väl omhändertagen och stilla somnade in, styrkt av Kyrkans sakrament och omgiven av sina
systrar. Begravningen äger rum den 23 mars, kl. 13.00 i Hardeberga kyrka.
/Sr Sofie OP
Må de vila i frid.
En god och välsignad Påsktid i glädje och tacksamhet över Kristi uppståndelse önskar jag er!

Kardinal Anders Arborelius OCD
Biskop av Stockholms katolska stift

Bilagor:
Stiftsvallfärdsaffisch
Läsningar Maria, Kyrkans moder
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