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Maxbegränsningen för allmänna sammankomster ändras till åtta personer från den 24 november 2020 

Som ett led i bekämpningen av coronaviruset har myndigheterna beslutat att förbjuda allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. 

Vi kommer därför inte att fira offentliga gudstjänster i vårt stift i den meningen att de skulle vara öppna för 

allmänheten. Men möjligheten kvarstår för våra församlingar att erbjuda mindre grupper – enligt normen 

om max åtta personer – att delta i mässa eller i undervisning.  

Åtta personer gäller även vid dop eller vigsel. Vid begravningsgudstjänster får dock tjugo personer delta. 

 

Utnämningar och förordnanden 

P. Patrick Francis Etuk MSP har utnämnts som subsidiar i S:ta Maria Magdalenas församling, Göteborg och  
i den afrikanska missionen (södra Sverige) från den 1 november 2020.  
F. Joakim Breding har utnämnts som skolpräst i Katolska skolan av Notre Dame, Göteborg från den  
1 september 2020. 
P. Pierre-André Mauduit OP har utnämnts som skolpräst i S:t Thomas skola, Lund från den 1 november 2020. 
F. Richard Hayward och f. Antonius Almaleh har utnämnts som skolpräster i S:t Eriks katolska skola, 
Stockholm från den 1 november 2020. 
 
Katolska Ekumeniska Nämnden (KEN) 
P. Pierre-André Mauduit OP, ordförande, syster M. Beata Rohdin O.Ss.S., Michelle Mope Andersson 
Lidia Fioravanti, Magdalena Dahlborg och Nausikaa Haupt, sekr. (adjungerad) har förordnats att ingå som 
ledamöter i Katolska Ekumeniska Nämnden (KEN) med mandatperiod 1 juni 2020 till den 31 maj 2023. 
 
Respekt 
Carlo Fimiani har förordnats att ingå som rådsledamot i Respekt med mandatperiod 1 december 2020 till 
den 30 november 2024. 
 
Nyanländ präst 
F. Alviero Buco är nyanländ präst från Neokatekumenala vandringen och kommer att vara verksam i missio 
ad gentes i Hammarkullen. Han har tidigare varit i stiftet åren 1987 - 2011. 
 
Flyttat från Sverige 
P. Paweł Józef Tomys OMI (S:ta Maria i Rosengård, Malmö) har lämnat stiftet och återvänt till Ukraina den  
1 september 2020.  
P. Robert Zuczkowski OFMCap återvänder inte till Sverige efter avslutad sabbatstid utan stannar kvar i sin 
provins i Polen den 1 november 2020. 
 
Avslutad tjänst 

Ankica Soneborg slutade som handläggare på biskopsämbetets ekonomiavdelning den 10 november 2020.  

Vi tackar henne för tiden hos oss. 
 
Stiftets adventsinsamling 2020 

Stiftets adventsinsamling 2020 går till Caritas Sverige för att stödja satsningar på utbildning och hälsa för 

barn och ungdomar i Sydsudan. Den humanitära krisen i Sydsudan förvärras; krig, svält, torka och nu också 

översvämningar, gräshoppssvärmar och Covid-19 pandemi, drabbar landet och befolkningen hårt.   
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Av Sydsudans 12 miljoner invånare har var tredje tvingats lämna sitt hem. Fem miljoner människor lever i 

tillfälliga läger och 7,5 miljoner är i behov av humanitär hjälp. En stor del av befolkningen lider av 

undernäring. Landets utbildnings- och hälsovårdssystem har skadats svårt av krig och våldsamma 

sammandrabbningar. Det råder brist på mediciner, medicinsk utrustning och kvalificerad sjukvårdspersonal. 

Och på utbildade lärare och skolmaterial. Samtidigt är mer än hälften av landets befolkning barn och 

ungdomar under 24 år. Det är de som är Sydsudans framtid – och de som drabbas värst av kriserna. 

Katolska kyrkan, som är den enda stabila och fungerande samhällsinstitutionen i det vålds- och 

katastrofhärjade landet, bedriver genom sitt lokala Caritas omfattande hjälparbete. Nu behövs det hjälp till 

utbildningssatsningar och en uppbyggnad av hälsovården, med fokus på landets barns och ungdomars hälsa 

och utveckling. Insamlingen skall sättas in på Trossamfundet RKK:s 90-konto: Bankgiro 900-4789,             

Swish 900 4789. Märk talongen eller överföringen med ”Advent 2020”.  (Se bilaga). 

 

Livets söndag den 13 december 2020 
Den tredje advent, som i år är den 13 december, firar stiftet Livets söndag och uppmärksammar vår 
övertygelse om människolivets okränkbarhet. I mässorna läses biskopens herdabrev samt bifogade förböner.  
Kollekten från Livets söndag går till Livets fond, som sedan 2002 delat ut över fyra miljoner kronor.  
Årets mottagare finns publicerade på Respekts hemsida www.respektlivet.nu.  
I år har flera bidrag gått till församlingars verksamheter. Med det begränsade antalet mässbesökare i år är 
det särskilt viktigt att vi hjälps åt att informera om Livets söndag om vi vill ha liknande utdelning nästa år. 
Annonsera stiftskollekten i mässorna och på er hemsida redan en tid före tredje advent.  
Gåvor kan även ges via Swish 9005034. Kollekten överförs till Livets fond bankgironr 900-5034.   
Material från Respekt kommer i början av december att skickas ut till alla församlingar. Kontakta Respekt på 
08-50 55 76 86 eller info@respektlivet.nu. 
 

Avliden 
P. Henrik Roelvink OFM har avlidit den 12 november av covid-19 i Nijmegen, Holland, i en ålder av 83 år. 
Han var verksam som präst i 58 år. P. Henrik Roelvink föddes den 29 september 1937 i Oirschot i 
Holland och inträdde i Franciskanorden i oktober 1955. Efter studierna prästvigdes han den 1 april 1962 
i Alverna i Holland och kom till Uppsala 1966 för vidareutbildning.  
1974 blev han ordförande i stiftets ekumeniska nämnd. P. Henrik var därefter i många år kaplan och 
sedan kyrkoherde i Linköpings församling. Under flera år och i olika omgångar var han även ansvarig 
rektor i Vadstena. Han engagerade sig mycket för de intagna på fängelset i Skänninge under sina sista år 
i Sverige. Han var även en mycket efterfrågad reträttledare i klosterprojektet i Kumla och Skänninge.  
P. Roelvink flyttade tillbaka till sin kommunitet i Holland år 2013. 
Vi ber för honom i tacksamhet för allt vad han betytt för många i vårt stift under sitt mångår iga, trogna 
tjänst. 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  

http://www.respektlivet.nu/

