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Katolska kyrkan i Motala
S:t Maximilian kloster

Ditt stöd behövs  
för S:t Maximilian kloster

– ett nytt kloster för gråbröderna  
i Östergötland

Stockholms katolska stift behöver din  
hjälp för att omvandla kyrkan till ett  

katolskt kyrkorum och tidigare för  sam lingshus 
till kloster för våra gråbröder. Detta är ett 

betydelsefullt projekt i utvecklingen av den 
katolska kyrkans närvaro i vårt land.  

Varje gåva är viktig.

Motala behöver både en kyrka för de 
hundratals katoliker som bor här och 
ett kloster för att stärka själavården i 
Vadstena- bygden, Sveriges andliga 
hjärtpunkt. Ett manligt komplement 
till Birgittasystrarna i Vadstena och 
Benediktinsystrarna på Omberg blir 
en stor tillgång. Dessutom kan det 
ekumeniska pilgrimsarbetet förstärkas. 
All förbön och allt ekonomiskt stöd 
är mycket välkommet. Tack till er alla 
som vill vara med och bygga upp detta 
andliga centrum!
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Redan under medeltiden var kloster viktiga 
andliga centra och kulturbärare. Östergöt
land var vid den tiden en av Sveriges tre 
centralbygder med kloster av olika  manliga 
och kvinnliga kommuniteter i Alvastra, 
 Linköping, Söderköping, Skänninge, Krokek, 
Vreta, Askeby, och Vadstena. Franciskaner 
hade sina kloster i Söderköping, Linköping 
och Krokek. Idag har vi kloster för birgittiner 
i Vadstena, benediktiner på Omberg och nu 
även gråbröder i Motala. gråbrödernas orden, som får  biskopens 

uppdrag att använda  klostret och kyrkan i 
Motala, kommer ha sin pasto rala uppgift i 
området kring Motala och  Vadstena. Orden 
grundades av den  helige  Franciskus av 
Assisi (1182–1226) år 1209. Människor av 
alla kulturer, åldrar och religioner  fascineras 
av den helige Franciskus inre och yttre 
frihet som fick honom att endast söka Gud 
och  finna sin livsväg i evangeliet. Ordens
bröderna kallas för Gråbröder pga. dräktens 
färg som är samma som den helige Francis
kus själv bar.

Kyrkan skall invigas till den helige Maximi
lian Kolbes ära. Han var polsk franciskan, 
som led martyrdöden i koncen trationslägret 
Auschwitz. Han erbjöd sitt liv i stället för en 
flerbarnsfar och dog efter att ha uppmuntrat 
sina medfångar med psalmsång och bön 
den 14 augusti 1941.

kyrkan i motala ritades i typisk nyklas
sicistisk stil från 1920 talet av Erik Lallerstedt 
och invigdes 1925. Den förvärvades av 
Stockholms katolska stift 2018 för att tjäna 
cirka 1 200 katoliker i området.

Långskeppet i den monumentala kyrkobygg
naden ser ut som en båt på angränsande 
Motala ström. Byggnaden har ett högt kultur
historiskt värde och att den är en helgedom 
vittnar det gyllene korset på kyrktornet om. 
Korets innertak pryds av 88 kassetter med 
fornkristna tecken och motiv, varav flera 
är tagna från Roms katakomber. Kyrkan 
utgör ett iögonfallande inslag i stadsbilden 
och  anses med all rätt som en prydnad för 
Motala.
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