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Ceremonimästare för Stockholms katolska stift 
Enligt ett beslut av kardinal Anders Arborelius OCD kommer en ceremonimästare för Stockholms katolska 
stift att ansvara för alla mässor och andra gudstjänster som biskopen av Stockholm firar i Stockholms 
katolska stift när det gäller text val och frågor om liturgisk gestaltning. Stiftets ceremonimästare förordnas av 
biskopen på fem år.  
 
Utnämningar och förordnanden 

F. Björn Göransson har utnämnts till subsidiar i Domkyrkoförsamlingen i Stockholm från den 1 december 
2019. 
F. Matteus Collvin har utnämnts till rektor för Olofströms kapellförsamling från den 1 december 2019. 
P. Dominik Terstriep SJ har utnämnts till rektor för den engelska missionen i Stockholm från den 1 januari 
2020.  
F. Conny Årlind har utnämnts till subsidiar i Kristi Moders församling i Umeå från den 1 januari 2020.  
Tjänsten är på 50 %. 
Akolyt Magnus Andersson har förordnats till ceremonimästare för Stockholms katolska stift från den              
15 november 2019 till den 14 november 2024. 
 
Ny kanslichef för Sveriges Unga Katoliker (SUK)  
Robel Domenico har anställts som SUK:s nya kanslichef från den 20 december 2019.  
 

Ny fakultativ minnesdag: Den saliga jungfru Maria av Loreto 

En ny fakultativ minnesdag har införts i kalendariet den 10 december: Den saliga jungfru Maria av Loreto. 

Dagens texter kommer att distribueras på svenska så snart de blivit godkända. 

 

Guds ords söndag 

Påve Franciskus har beslutat att tredje söndagen "under året" hädanefter ska firas som "Guds ords söndag". 

(Den infaller samtidigt som eller i närheten av "Bibelns dag" i Sverige.) För att ge vägledning och inspiration 

har påven utfärdat en motu proprio, Aperuit illis.  

 

Världsdagen för flyktingar och migranter 

Världsdagen för flyktingar och migranter skall enligt beslut av påve Franciskus hädanefter firas den sista 

söndagen i september. 

 
Flaggor i katolska sammanhang  
I officiella katolska sammanhang får endast flaggor från föreningar som är godkända av biskopen förekomma 

(jfr Stiftsmeddelande nr 8/2017). Kyrkorummet får inte användas för politiska och andra manifestationer 

utan tillstånd från stiftsbiskopen (jfr. Can. 1210). 

1210 På en helig plats skall endast sådant tillåtas, som tjänar till att utöva eller främja gudstjänst, 

fromhet och religion. Allt som inte står i samklang med platsens helighet är förbjudet. Ordinarien kan 

emellertid ge tillstånd för enskilda fall av annan användning under förutsättning att detta inte står i 

motsats till platsens helgade karaktär.  
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Livets söndag den 15 december 2019 
Den tredje advent, som i år är den 15 december, firar stiftet Livets söndag och uppmärksammar vår 
övertygelse om människolivets okränkbarhet. I mässorna läses biskopens herdabrev samt bifogade förböner.  
Material från Respekt kommer i början av december att skickas ut till alla församlingar och behövs mer 
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 nästan fyra miljoner kr. 
Årets mottagare kommer i god tid före Livets söndag att publiceras på Respekts hemsida 
www.respektlivet.nu. Informera gärna om Livets söndag och stiftskollekten i mässorna veckan före tredje 
advent, så att mässbesökare är förberedda. Gåvor kan även ges via Swish 900 5034. Kollekten överförs till 
Livets fond bankgiro 900-5034.   
 

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. Missio ber om en gåva till stöd för Missios 

solidaritetsfond för barn i utvecklingsländer. Pengarna kan sättas in på samfundet RKK:s 90-konto: Bankgiro 

900-4680. Märk inbetalningen ”Missio – remsor 2020”. 
 

Avliden 
Pater Teodor Famuła OMI har avlidit den 18 november 2019 i en ålder av 84 år.  Han var verksam som präst i 
Sverige och Norge i nästan 50 år.  
Teodor Famuła föddes den 1 oktober 1935 i Kościeliska i Polen, inträdde hos oblaterna 1952 och prästvigdes 
den 19 mars 1961. Efter prästvigningen fullgjorde han sitt pastorala år i Lubliniec. Sedan tjänade han som 
kaplan i Katowice (1962–1963) och Poznań (1963–1967). I juli 1967 kom han till Sverige, där han var verksam 
som superior och församlingspräst i kyrkorna i Skåne – Hässleholm, Ystad och Malmö. Efter inbjudan av 
biskop John Willem Gran kom han till Norge som den första Oblatmissionären för den polska provinsen och 
arbetade under perioden 1980–1988 som församlingspräst i Halden och Fredrikstad. 
År 1988 flyttade han till Sverige och den 1 oktober samma år blev den förste kyrkoherden i S:t Nikolai 
församling i Ystad. Han återvände till Norge i september 1994 och var kyrkoherde i Sankta Birgitta församling 
i Fredrikstad och hjälpte ibland också i de andra Østfoldkyrkorna. 
P. Teodor Famuła lämnade Fredrikstad i april 2005 och flyttade till kommuniteten i Malmö.  
Från den 1 januari 2014 gick han i pension och flyttade till Oblatmissionärernas äldreboende i Lubliniec, 
Polen. Han dog på ett sjukhus i Lubliniec den 18 november 2019.  
Begravningen ägde rum torsdagen den 21 november i Lubliniec.  
Vi ber för honom i tacksamhet för allt vad han betytt för många i vårt stift under sitt mångåriga, trogna 
arbete. Må han vila i frid och få glädja sig i Guds eviga rike. 
 

Till er alla önskar jag en välsignad advents- och jultid i Kristi frid och närhet. 

 

Kardinal Anders Arborelius OCD 

Biskop av Stockholms katolska stift  
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