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Dekret  
Upprättande av en styrgrupp för stiftets utbildning av ständiga diakoner  
Enligt ett beslut av kardinal Anders Arborelius OCD har en styrgrupp för stiftets utbildning av ständiga 
diakoner upprättats den 21 oktober 2019.  
 

S:t Josefs kapell, Norra kyrkogården 

Då det framkommit att den Katolska Kyrkogården i Solna önskar förvara den heliga eukaristin i deras kapell, 

fastställs att kapellet får förvara den heliga eukaristin med iakttagande av föreskrivna regler (CIC 934,2,  

938,1 och 938,5). Då kapellet ligger på S:ta Eugenia församlings upptagningsområde utnämns kyrkoherden i      

S:ta Eugenia till rektor för det kapellet. Detta gäller för alla framtida kyrkoherdar i S:ta Eugenia församling. 

  

Utnämningar och förordnanden 

S:t Josefs kapell, Norra kyrkogården  

P. Dominik Terstriep SJ har utnämnts till rektor för S:t Josefs kapell på Norra kyrkogården från den  

28 oktober 2019. 

 

Afrikanska missionen 

P. Edward Onimisi Pemida MSP har utnämnts till tillfällig rektor för den afrikanska missionen från den  

1 november 2019. 

 

S:ta Eugenia församling i Stockholm 

P. Jörg Nies SJ har utnämnts till subsidiar för S:ta Eugenia församling i Stockholm från den 1 januari 2020. 

P. Mikael Schink SJ har utnämnts till subsidiar för S:ta Eugenia församling i Stockholm från den  

1 januari 2020. 

 

Styrgruppen för stiftets utbildning av ständiga diakoner 

Biskopsvikarie f. Marek Rubaj, studieprefekt f. Tomas Orylski, kyrkoherde p. Dominik Terstriep SJ och  

diakon Lars Lindskog har utnämnts att ingå i styrgruppen för stiftets utbildning av ständiga diakoner från den  
21 oktober 2019. 
 
Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj (KUÄF) 
Ingrid Zelada Valenzuela och Juan Sandoval Diaz har förordnats till ledamöter i Katolska Utskottet för 
Äktenskap och Familj från den 1 januari 2019 till och med 31 december 2023. 
 
Inkardineringar 
F. Oliver Schnitzler har inkardinerats i Stockholms katolska stift den 21 oktober 2019.   
F. Martin Ferenc har inkardinerats i Stockholms katolska stift den 1 november 2019. 
 
Dekret 
P. Staffan Jakobsson TOR har från den 26 augusti 2019 fråntagits alla kyrkliga ämbeten i Stockholms katolska 
stift på såväl stifts- som församlingsnivå (CIC c.184). 
 
Sabbatstid 
P. Francisco Herrera SJ har beviljats sabbatstid från den 1 juni 2020 till den 1 januari 2021. 
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Uppdrag som lektor och akolyt 
Diakonkandidaten Lars-Lennarth Larsson har den 10 oktober 2019 mottagit uppdragen som lektor och akolyt 

i biskopens kapell.  

Diakonkandidaten Ronny Elia mottar den 7 november 2019 uppdragen som lektor och akolyt i  

S:ta Eugenia församling.  

 

Avslutad tjänst 

Ann-Ida Fehn slutar arbeta på officialatet den 20 november 2019. Vi gratulerar henne till nya anställningen 

på Newmaninstitutet i Uppsala och tackar samtidigt för tiden hos oss. 

 
Admissio   
Diakonkandidaterna Ronny Elia och Lars-Lennarth Larsson har den 22 oktober 2019 i Marielunds kapell 
erhållit admissio dvs. blivit upptagna som kandidater till diakonämbetet. 
 

Information om utbildning av ständiga diakoner i Stockholms katolska stift 
Utbildningen av ständiga diakoner är en treårig distansutbildning på Newmaninstitutet i Uppsala.                         
Den första delen av utbildningen är teoretisk medan den avslutande delen har en mer praktisk och pastoral 
inriktning. 
För att påbörja en diakonutbildning krävs det: 

 att den sökande mannen har en kallelse och en lämplighet för uppgiften, 

 att kyrkoherden och församlingen ser ett äkta och långvarigt behov av en diakon. 
Observera också att även om man blir antagen till diakonutbildningen, så är det inget löfte om 
diakonvigning. För mer information, kontakta biskopsvikarie f. Marek Rubaj, Box 4114, 102 62 Stockholm 
telefon 08-462 66 07, e-postadress: marek.rubaj@katolskakyrkan.se. 
 
Invigning av S:t Thomas av Aquino kyrka i Lund  

Söndagen den 1 december 2019 kl. 13.00 invigs S:t Thomas av Aquino kyrka i Lund. Präster som önskar 

koncelebrera anmäler sig till johan.linden@fraterop.se senast den 15 november. Medtag alba och stola. 

 

Med min förbön och välsignelse till er alla, 

 

Kardinal Anders Arborelius OCD 

Biskop av Stockholms katolska stift  
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