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     1/2021                                       19 januari 2021 

 

Utnämningar och förordnanden 

Abba Uqbamariam Tesfamariam har utnämnts till rektor för den eritreanska och etiopiska missionen i 
Norrlands dekanat från den 7 december 2020. 
 
Katolska Liturgiska Nämnden (KLN) 

F. Anders Ekenberg, ordf., Magnus Andersson, Stephan Borgehammar, Maria Green, p. Johan Lindén OP, 
syster Anna Mellqvist OSB, diakon Daniel Pauchard f. Anders Piltz, Ulf Samuelsson och Elisabeth Waldstein 
har förordnats till ledamöter i Katolska Liturgiska Nämnden från den 1 januari 2021 till den 30 juni 2023. 
 
 
Kongregationen för de orientaliska kyrkorna 
Kongregationen för de orientaliska kyrkorna (Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus) har den 25 november 
2020 beslutat att f. Elian Ghanem får fira mässan i den latinska riten.  
 
Admissio 
Jan Byström blir genom admissio antagen som prästkandidat för Stockholms katolska stift i S:t Lars kyrka, 
Uppsala den 7 februari 2021. 
 

Uppdrag som lektor och akolyt 

Jan Byström blir insatt som lektor och akolyt i Domkyrkan, Stockholm den 15 februari 2021. 

 
Ny medarbetare på Katolska Pedagogiska Nämnden 
Fidaa Hanna har anställts som ny administratör på KPN från den 11 januari 2021 och efterträder Maria 
Borowiec som gick i pension i november förra året. Hon nås på telefon: 08-505 576 64 och e-postadress: 
fidaa.hanna@katolskakyrkan.se. 
  
 
Guds ord söndag infaller 24 januari 2021 
Vid början av 1600-årsminnet av sankt Hieronymus död publicerades påven Franciskus apostoliska brev 
Aperuit illis där han instiftade firandet av Guds ord och spridningen av det på tredje söndagen under året. 
Guds ords söndag är en påminnelse för alla, herdar och troende, om den heliga Skrifts betydelse och värde 
för det kristna livet, liksom också förbindelsen mellan Guds ord och liturgin (se bilaga). 
 

Askonsdagen den 17 februari 2021 
Detta år under pandemin, kan man om så förefaller motiverat utforma askutdelningen annorlunda än 

vanligt. Efter att på vanligt sätt välsignat askan efter predikan kan prästen stå i koret, hålla skålen med askan 

i händerna och till alla säga: ”Kom ihåg att ni är stoft och stoft skall ni åter bli” eller ”Omvänd er, och tro på 

evangeliet”. Därefter antingen kommer deltagarna fram eller går prästen till var och en av dem. Han strör 

askan över vars och ens huvud utan att säga något. (Se bilaga från Kongregationen för gudstjänstliv och 

sakramentsförvaltning). 

Fastemandatet och herdabrevet inför fastan  
Med stiftsmeddelandet följer Fastemandatet ”Så firar vi fastan 2021”. Kardinalens herdabrev inför fastan 

(som kommer inom kort att laddas upp på stiftets hemsida) skall kungöras, lämpligtvis under mässan  

sjätte söndagen ”under året” den 14 februari 2021. 
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Stiftets fasteinsamling 2021 

Stiftets fasteinsamling 2021 går till Caritas Sverige för att stödja Caritas Polens arbete i det svårt krigs- och 

svältdrabbade Jemen. I Jemen pågår just nu den värsta humanitära katastrofen i världen, orsakad av ett 

sedan fem år tillbaka pågående inbördeskrig; 24 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp.                              

Av landets 30 miljoner invånare är var tredje drabbad av svält. Hälsocentralerna har drabbats hårt av kriget, 

vilket har resulterat att merparten av befolkningen saknar tillgång till läkare. Det råder akut brist på 

mediciner och medicinsk utrustning och bristen på rent vatten förvärrar de sedan tre år tillbaka 

återkommande kolerautbrotten. Och nu har även Covid-19 pandemin börjat skörda offer. 

Caritas Polen är det enda Caritasnätverket som har fått de lokala myndigheternas tillåtelse att komma in och 

verka i landet. Hjälpen går ut på att köpa mediciner, medicinsk utrustning, laboratoriematerial och att bidra 

till löner till kvalificerad sjukvårdspersonal. Sedan 2019 har man stött återuppbyggnaden av en hälsocentral i 

byn Imran i närheten av Aden. Stockholms katolska stift vill genom Fasteinsamlingen till Caritas Sverige svara 

på Caritas Polens rop på hjälp till världens mest drabbade befolkning.  

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

talongen eller överföringen med ”Fastan 2021”.   

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

för barn och ungdomar i Sydsudan inbringade 1 420 812 kr. Stort tack till alla som bidrog till insamlingen! 

 

Införlivandet av vuxna odöpta och konvertiter i kyrkan  

På första söndagen i fastan den 21 februari kl. 18.30 firar kardinalen i S:t Eriks katolska domkyrka i 

Stockholm en högtidlig mässa med ”admissio och namninskrivning” för de odöpta som skall döpas i påsk och 

bjuder därför in alla väl förberedda vuxna katekumener med faddrar till denna mässa. P g a coronapandemin 

finns det tyvärr ingen möjlighet att bjuda in dem som kommer att tas upp i kyrkans fulla gemenskap samt 

döpta katoliker som inte fullbordat sin initiation att delta i denna mässa. Kardinalen inbjuder dessutom alla 

vuxna katekumener som skall döpas i påsk och deras faddrar, dem som kommer att tas upp i kyrkans fulla 

gemenskap i påsk samt döpta katoliker som inte fullbordat sin initiation och skall göra det vid påsk till 

gemensam undervisning via Zoom söndagen den 21 februari kl. 17.00. Anmälan är obligatorisk både till 

admissio och undervisning och görs senast måndagen den 15:e februari till Magnus Andersson, Katolska 

biskopsämbetet, på e-post: magnus.andersson@katolskakyrkan.se. 

Anmälan skall innehålla namnet på personen och e-postadress, om denne/denna är katekumen, blivande 

konvertit eller döpt katolik som inte fullbordat sin initiation samt namnet på katekumenens fadder. De som 

önskar mer information om Ordningen för admissio och namninskrivning kan ta kontakt med Magnus 

Andersson, tel. 08- 462 66 37, mobil: 070-277 36 37 eller e-post: magnus.andersson@katolskakyrkan.se 

 
Oljevigningsmässa den 30 mars 2021 
Om restriktionerna mot pandemin tillåter kommer oljevigningsmässan att äga rum tisdagen 30 mars 2021 
kl. 11.00 i Katolska domkyrkan, Stockholm. De präster som önskar koncelebrera ombeds ta med stiftets 
mässhake och alba. De diakoner som önskar tjänstgöra ombeds ta med sig stiftets dalmatika och alba. 
Efter mässan är alla präster och diakoner inbjudna att äta en gemensam lunch med biskop Anders. 
Obligatorisk anmälan senast 23 mars till biskopsämbetet på e-postadress kontakt@katolskakyrkan.se. 
 
Påminnelse - 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. 
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För att påbörja en diakonutbildning krävs det: 

• att den sökande mannen har högskolebehörighet, talar bra svenska och måste ha varit katolik i minst 
tre år innan han kan antas till utbildningen, 

• att den sökande har fyllt trettio-fem år, har en kallelse och en lämplighet för uppgiften bland annat 
förväntningar som kan ställas på honom i hans äktenskap och familj,1 

• att kyrkoherden och församlingen ser ett äkta och långvarigt behov av en diakon.  

• att den sökande skriftligt kontaktar sin kyrkoherde och i samråd med kyrkoherden skickar en 
intresseanmälan vidare till biskopsvikarien f. Marek Rubaj. 

Sista anmälningsdatum för läsåret 2021/2022 är den 1 mars 2021. 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. 
 

Jesu små systrar 
Jesu små systrar har adress: Tensta Allé 17 lgh 1203, 163 64 Spånga. 
 
Matrikeln 
Matrikeln kommer att skickas ut i mitten på februari 2021. 

 
Säkerheten i våra församlingar 

Säkerhetsriskerna och säkerhetshoten ser mycket olika ut i olika församlingar och därför måste vi alltid 

starta med utgångspunkt i respektive församling och utvärdera hur det ser ut just där. Om kyrkoherden 

bedömer att man måste öka säkerheten i eller omkring församlingskyrkan har alla våra församlingar 

möjlighet att söka ekonomiskt stöd för säkerhetshöjande åtgärder hos Kammarkollegiet. Ansökningen till 

Kammarkollegiet bör göras i dialog med stiftets ekonomiråd som ansvarar för församlingens alla fastigheter. 

 

Mer information om detta finns på stiftets hemsida: 

https://www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/sakerheten-i-vara-forsamlingar 
 
 
Med min förbön och välsignelse till er alla,  

 

Kardinal Anders Arborelius OCD 

Biskop av Stockholms katolska stift  
  
 
Bilagor:    

• Guds ord söndag  

• Meddelande angående askonsdagen, Gudstjänst- och sakramentsförvaltningskongregationen 

• Fastemandat 2021 

• Mässtipendiekvittens 2021 
 

 

                                                           

1 Se Den Nordiska biskopskonferensens grundläggande ordning för de ständiga diakonernas utbildning och tjänst, 2010. 
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