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Utnämningar och förordnanden 

S:t Pauli Missionärerna 

P. Chikezie I. Onuoha MSP har utnämnts som subsidiar i S:t Lars församling i Uppsala med placering i  
S:t Ilians katolska kyrka i Enköping från den 1 oktober 2020 och slutade därmed sin tjänst som kyrkoherde i 
S:t Pauli församling, Gävle. P. Edward Onimisi Pemida MSP har som tidigare meddelats utnämnts till 
kyrkoherde i S:t Pauli församling i Gävle från den 30 september 2020. 
P. Damian O. Eze MSP har utnämnts som subsidiar i Domkyrkoförsamlingen, Stockholm från den  

1 oktober 2020 och slutade som subsidiar i S:t Pauli församling, Gävle. 

 

Birgittinoblaterna och Birgittasystrarna 
F. Wojciech Waligórski har utnämnts som andlig vägledare för Birgittinoblaterna i Vår Fru av Fatima 
församling i Karlskrona från den 1 september 2020.  
F. Tadeusz Bienasz har utnämnts att ansvara för mässfirandet för Birgittasystrarna vid Birgittagården, Falun  
från den 9 oktober 2020 och flyttar från Trelleborg till Falun.  
 
Fängelsesjälavård 
F. Peder Bergqvist har utnämnts som katolsk själasörjare vid Kriminalvårdsanstalten Kumla från den  
1 oktober 2020.  
Syster Antonia Wurzer OSF har utnämnts som katolsk själasörjare vid Anstalten Skogome i Göteborg från  
den 1 oktober 2020. 
 
Respekt 
F. Björn Göransson har förordnats som rådsledamot i Respekt från den 1 oktober 2020 till den  
30 september 2024.  
 
Nyanländ präst 
P. Patrick Etuk MSP (S:t Pauli missionärerna) anlände till Sverige från Nigeria den 3 oktober 2020. 
 
Flyttat från Sverige 
F. Calogero La Loggia har flyttat till Italien och har adress: Via Leone XIII, 20, 93100 Caltanissetta, Italien. 
 
Val hos Sancta Elisabeths Systrar, Stäket den 10 september 2020 
Syster M. Stella Skwierawska CSSE valdes till ny föreståndarinna för de kommande tre åren 2020- 2023.   

Syster M. Danuta Białk CSSE slutade som föreståndarinna och istället valdes till fjärde rådssyster i norska 

provinsen som systrarna tillhör. 

 

Avslutad tjänst 

Maria Borowiec går i pension och slutar som administratör på Katolska Pedagogiska Nämnden den  

31 oktober 2020. Vi tackar Maria för hennes värdefulla arbete i stiftet och önskar henne lycka till i framtiden! 

 
Prästreträtten 2021 
Prästreträtten 2021 kommer att äga rum hos Mariadöttrarna på Omberg den 25 till 29 oktober 2021. 
Prästerna ombeds notera tiden i sina almanackor. 
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Påminnelse till våra församlingar om gällande restriktioner 

En av våra församlingar har blivit polisanmäld för att man har tagit emot för många besökare till mässan. 

Därför måste vi påminna om att restriktionerna fortfarande gäller och man inte kan ta emot mer än 50 

mässbesökare. Smittspridningen ökar på olika håll i Sverige och det är ännu oklart om myndigheterna 

kommer att ge tillstånd till fler än 50 besökare efter den 15 oktober. 

 

 

Världsmissionsdagen infaller den 18 oktober 2020 

Världsmissionssöndagen infaller den 18 oktober i år. Alla uppmanas att dela med sig till den katolska 

missionsverksamheten. Kyrkan ber om våra förböner och kollekten denna dag tas upp till stöd för kyrkan  

och genom att bidra till att förbättra levnadsvillkoren för människor i länder med utbredd fattigdom, 

undernäring, brist på sjukvård och utbildning.   

Kollekten inbetalas till stiftets 90-konto, 900-4680 senast den 10 november 2020. Märk inbetalningen  

”VMS 2020”. Den vidarebefordras sedan oavkortat till de påvliga missionsinstituten i Rom som fördelar 

medlen efter behov.  

 
 
Konfirmationer i stiftet under 2021  
Biskop Anders kommer under 2021 att förrätta konfirmationer i Stockholms, Örebros och Jönköpings 

dekanat. Generalvikarie p. Pascal René Lung OP kommer under 2021 att förrätta konfirmationer i Malmö, 

Göteborgs och Norrlands dekanat. Kyrkoherdar i de berörda församlingarna ombeds ta kontakt med  

Agnes Eggertz (e-post: biskopsassistent@katolskakyrkan.se) så fort som möjligt för att boka tiderna för 

konfirmationen. 

 

Konfirmation inom mässans ram firad av stiftets biskop;  

Övriga mässor och gudstjänster firade av eller med deltagande av stiftets biskop 

Se tre bilagor.  

 

Ordo  

Årets Ordo kommer att finnas för försäljning till allmänheten i Katolsk Bokhandel och som vanligt på stiftets 

hemsida.   

 

Katolsk studiebibel  

Nya testamentet ur Bibel 2000 med katolska kommentarer utkommer inför första söndagen i advent.  

Inom kort kommer ytterligare information från Veritas förlag om hur man kan förbeställa sitt/församlingens 

exemplar. Ordinarie pris kommer att vara 269 kronor, med ett introduktionspris på 249 kronor under 2020 

(mjukband). De katolska noterna har författats av Emanuel Sennerstrand, lärare vid S:ta Elisabets 

folkhögskola i Göteborg. De har granskats ur teologisk synpunkt av professor Gösta Hallonsten, Lund, och ur 

bibelvetenskaplig synpunkt av docent Tord Fornberg, Uppsala. Veritas Förlag har bistått med viss 

projektledning och produktion. Generalvikarie p. Pascal René Lung OP är ansvarig från stiftsledningens sida.  

 

Biskop Anders skriver: Det är min förhoppning och bön, att många skall få möta Jesus på ett djupare och mer 

omvälvande sätt genom denna bibelutgåva. Redan i det första förbundet finns denna brinnande längtan 

efter Messias Frälsaren, som sedan träder oss till mötes i hela sin verklighet i det nya förbundet. 

 

 

 

mailto:biskopsassistent@katolskakyrkan.se
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Avliden 

F. Lee Heyer har avlidit den 9 september i en ålder av 82 år på åldringsboendet på Linero.  

Lee Clayton Heyer föddes den 7 oktober 1937 i Kalifornien, USA och prästvigdes den 3 februari 1968 i 

Osnabrück, Tyskland. Han anlände till Sverige i oktober 1970 och tjänstgjorde i Kristus Konungens församling 

mellan åren 1970-72 och som kaplan i Vår Frälsare församling i Malmö 1972-1973. Efter att ha tagit ledigt 

från stiftets tjänst var han verksam i många år som utredningspsykolog och psykoterapeut på Statens 

rättspsykiatriska klinik i Lund och sedan som psykoterapeut på S:t Lukasmottagningen i Malmö.  

Begravningsmässan äger rum torsdagen den 15 oktober kl. 10 i Sankt Thomas av Aquino kyrka i Lund.   

Herre, ge f. Lee Heyer den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för honom. Må han vila i frid. 
 

Med min förbön och välsignelse till er alla, 

 

Kardinal Anders Arborelius OCD 

Biskop av Stockholms katolska stift  
 
 
 
Bilagor 

 Konfirmation inom mässans ram firad av stiftets biskop;   

Övriga mässor och gudstjänster firade av eller med deltagande av stiftets biskop 

 Läsningar vid konfirmation 

 Ordning för konfirmation inom mässans ram 


