
                   Eukaristin – enhetens och kärlekens sakrament 

Alltsedan påve Franciskus publicerade sitt Motu Proprio Traditionis Custodes har 

vi från stiftets sida försökt implementera de regler som följer på detta. Det är inte 

helt lätt att hitta en balans mellan dessa regler och de pastorala behov som finns 

hos dem som vill delta i den äldre mässformen. Eftersom stiftet vill efterfölja 

regeln att denna mässa inte skall firas i församlingskyrkorna har vi förbundit oss 

att söka andra kyrkor där 1962 års mässa kan firas. På vissa håll har man redan 

kunnat hittat en lösning för detta, men ändå återstår det mycket att göra. Därför 

har jag beslutat att tillsätta en speciell tjänst för en präst som skall samla dem i 

vårt stift som vill delta när den äldre mässformen firas. Samtidigt måste detta 

firande gå samman med själavård, eukaristisk tillbedjan, undervisning. På så sätt 

kan man verka för att stärka den andliga enheten i stiftet och motverka tendenser 

till splittring och oro. Eukaristin är alltid enhetens och kärlekens sakrament 

För detta viktiga uppdrag har jag sökt en präst med stor pastoral erfarenhet och 

insikt i den liturgiska traditionen. Jag är mycket tacksam att Fader Tobias 

Unnerstål har velat åta sig detta uppdrag. Jag vet att det inte är helt lätt för honom 

att lämna en församling där han arbetat förtjänstfullt i många år och där många 

blir ledsna och kommer att sakna honom. Samtidigt är det viktigt för 

sammanhållningen i stiftet att någon kan arbeta målmedvetet med detta uppdrag 

för att motsvara de pastorala behov som finns. Därför lämnar fader Tobias sitt 

uppdrag som kyrkoherde i Kristus Konungen den 17.1.2022 och jämsides med det 

sina uppdrag som dekan och medlem av präst- och stiftsråd. Den 1.2.2022 

tillträder han sitt nya uppdrag på stiftsplanet.  

                   Ytterligare beskrivning av detta uppdrag; 

1. Första steget är att få en överblick över de pastorala behov som finns i stiftet 

och som ännu inte är täckta.  

2. När man väl fått insikt om vilka platser där detta behov finns, kan man söka 

en mer definitiv central andlig stödjepunkt. 

3. Kontakten med övriga präster som firar 1962 års mässa måste stärkas så att 

man kan fördela uppdraget att fira denna mässa på bästa sätt. 

4. Arbetet med en hemsida där det framgår vilka möjligheter som finns att få 

delta i denna mässa måste intensifieras. 

5. Det är viktigt att hålla regelbunden kontakt med Generalvikarien som 

ytterst är ansvarig för detta firande.  

6. Man måste också lägga sig vinn om en fördjupad dialog med alla andra 

präster i stiftet för att stärka enheten. 

          Stockholm den 17.1. 2022                           +Anders Arborelius ocd 


