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D  et första vi tänker på när vi ser 
tillbaka på år 2021 är att det blev 
ytterligare ett pandemiår. Livet 

i våra församlingar – liksom i samhället i stort 
– präglades i hög grad av situationen med mer 
eller mindre smittspridning och de restriktioner 
som påbjöds. Tillsammans med alla kyrkor och 
samfund inom SKR försökte vi visa respekt för 
myndigheternas påbud, samtidigt som vi påpeka-
de den brist på  förståelse för trossamfundens si-
tuation som ofta lyste igenom. Så småningom fick 
vi faktiskt mer gehör för våra synpunkter från 
myndigheternas sida. 

Jag är oerhört tacksam för hur våra församlingar 
har hanterat situationen under pandemin. Trots 
alla svårigheter har man ansträngt sig för att göra 
det möjligt för så många som möjligt att delta i 
liturgin och få själavård. Visst har det förekom-
mit livliga diskussioner om hur man skall förhålla 
sig, men bakom detta anar man en djup kärlek till 
kyrkan och själarna. Det är min förhoppning att 
denna svåra tid ändå har hjälpt många att fördju-
pa sin tro och växa i tillit till den korsfäste Her-
ren, som aldrig överger sitt folk. Just i svåra tider 
är han oss som närmast.

Det gångna året blev faktiskt ett rekordår i präst-
vigningar. Det är inte ofta jag har fått glädjen att 
viga fyra nya präster under ett år. En av våra kal-
deiska präster, fader Azad Shaba, länge verksam 
i Skärholmen, blev utsedd till biskop i Dohuk i 
norra Irak. Vi har just nu åtta män som förbere-
der sig att bli stiftspräster. Det finns också några 
prästkandidater inom ordnarna liksom systrar 
under utbildning.

Vi kunde förvärva två kyrkor: i Skellefteå där 
Svenska kyrkan sålde en av sina kyrkor och i Näs-
sjö där Svenska Alliansmissionen sålde en av sina 
två kyrkor. Under året har också De heliga mar-
tyrernas syriansk-katolska kyrka i Akalla ställts 
i ordning. Förhandlingar om ytterligare kyrkköp 
pågår på annat håll.

Som en frukt av pandemiåret får man se på Cari-
tas Ungdom. Ungdomar på olika håll i stiftet har 
känt sig manade att engagera sig för dem som har 
det svårt, både inom landet och utomlands. Det 
är viktigt att vi som katolska kristna engagerar 
oss mer på det karitativa området. Också när 
det gäller evangelisation måste vi satsa mer. För-
hoppningsvis kan den synodala process som nu 
har inletts inspirera oss att bli mer aktiva på olika 
områden. Vi ber om den helige Andes gåvor, så att 
vår kyrka i Sverige mer och mer kan sprida Jesu 
kärlek och hjälpa människor till omvändelse och 
efterföljelse. Må Jungfru Maria be för oss!

Stockholm, Kyndelsmässodagen 2022 
                

+ anders arborelius ocd
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Mötesplats Caritas
Söndagen den 7 februari 2021 invigde 
kardinal Arborelius Caritas nya mötes-
plats i Medborgarhuset på Södermalm 
i Stockholm. Mötesplatsen ligger mitt-
emot S:t Eriks katolska domkyrka och 
blir ett säte för kyrkans karitativa verk-
samhet i regi av Caritas.

Förvärv av kyrka i Skellefteå
Den 7 maj 2021 förvärvades »Den 
sjungande dalens kyrka« i Skellefteå 
av Kristi Moders katolska församling i 
Umeå. Säljare var Svenska kyrkans pas-
torat i Skellefteå. Stiftet var finansiär till 
detta förvärv.

Ny kapitalförvaltare för stiftets 
finansiella tillgångar
Förvaltningen av stiftets värdepappers- 
innehav har under ett antal år uppdragits 
åt en extern kapitalförvaltare, under de 
senaste åren Linné Kapitalförvaltning 
AB. Den 19 november beslutade styrel-
sen att dela upp kapitalförvaltningen på 
två kapitalförvaltare och ingick därför 
ett avtal med Carnegie Investment bank 
avseende hälften av stiftets värdepap-
persinnehav.

Den synodala processen inleddes
Påve Franciskus har bjudit in oss alla – 
hela Guds folk – att under två år med-
verka i en synodal process som är en 
förberedelse inför den biskopssynod 
om synodalitet som ska äga rum hösten 
2023 i Rom.

Alla katolska stift världen över ska delta 
och i den första fasen av den synodala 
processen ska stiften lyssna på de troen-
de. I vårt stift blir våra 44 församling-
ar – och deras pastoralråd – navet för 
informationsinhämtningen genom att 
arrangera de möten där diskussionerna 
ska äga rum och där man gemensamt 
ska besvara de frågeställningar som Va-
tikanen har sänt ut. 

Resultaten från församlingsmötena ska 
utgöra grunden för de dokument som 
sedan ska sammanfattas i flera led och 
mynna ut i arbetsdokumentet som ska 
användas under biskopssynoden.

Den synodala processen startade i okto-
ber 2021 och den första fasen ska vara 
klar i augusti 2022.

Stiftsvallfärd till Vadstena
Stiftsvallfärden till Vadstena fick genom- 
föras på ett annorlunda sätt på grund 
av pandemin och det var också färre 
deltagare än vanligt. Mässan firades på 
vanligt sätt på Borggården men denna 
gång utelämnades Katolskt torg, sakra-
mentsprocessionen och sakramentsan-
dakten i Blåkyrkan. Istället avslutades 
dagen med en S:t Josefsandakt på Borg-
gården.  Trots detta blev det en mycket 
fin och stämningsfull dag. Stiftvallfär-
dens tema var »Vi behöver den helige 
Andes ljus och kraft för att bli en mer 
utåtriktad och evangeliserande kyrka« 
och under dagen uppmärksammades 
särskilt stiftsorganens evangeliserande 
arbete.
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Pastoralrådet

pastoralrådet är biskopens rådgivan- 
de organ i pastorala frågor. Pandemin 
påverkade även pastoralrådets verk-
samhet under år 2021. Vårens pastoral-
möte hölls lördagen den 13 mars via 
Zoom. Temat var I pandemins tid och 
biskop Anders katekes behandlade »Att 
leva sakramentalt utan sakrament«. 

Höstmötet kunde som planerat hållas 
17–19 september på stiftsgården Marie- 
lund. Temat var Timmarnas liturgi och 
biskop Anders inledde med en katekes 
om församlingarnas uppgift inför på-
vens proklamerade synod år 2023, där 
tre ord står i centrum: communitas (ge-
menskap), parcipatio (delaktighet) och 
missio (att föra ut evangeliet). P. Anders 
Piltz medverkade med två digitala före-
läsningar kring timmarnas liturgi.

Prästseminariet

prästseminariet är Stockholms katol-
ska stifts utbildningsorgan för blivande 
präster i katolska kyrkan i Sverige. Per 
den 31 december 2021 studerar 8 präst-
kandidater vid seminariet; bland dessa 
en liten grupp av före detta präster i 
Svenska kyrkan som fått påvens tillåtel-
se att vigas till katolska präster och som 
nu är under utbildning och obligatorisk 
prövotid på prästseminariet.

Missio

missio består av ett antal institut (påv-
liga missionssällskap) i all världens ka-
tolska biskopsstift. På Världsmissions-
dagen, som firades den 24 oktober, togs 
stiftskollekten upp till stöd för institu-
tioner som stärker kyrkan genom att 
bidra till att förbättra levnadsvillkoren 
för människor i länder med utbredd fat-
tigdom, undernäring, brist på sjukvård 
och utbildning. På trettondagen delades 
välsignelseremsor ut på församlingar 
och missioner och intäkterna gick till 
Missios solidaritetsfond för barn i tred-
je världen.

Verksamhetsberättelser för 
stiftets organ och enheter
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Sveriges unga katoliker

sveriges unga katoliker (suk) har 
som uppgift att samla unga katoliker 
och stärka deras katolska identitet. Un-
der 2021 har suk Riks anordnat tre 
riksläger och hållit ett ordinarie och ett 
extra årsmöte samt tio styrelsemöten. 
På grund av pandemirestriktioner an-
ordnade suk årets stiftsungdomsdagar 
som en halvdigital dagsaktivitet och inte 
som brukligt under en helg i Vadstena.

Stiftets ungdomspastorala team

stiftets ungdomspastorala team 
har uppdraget att utveckla det ung-
domspastorala arbetet i stiftet. Under 
våren 2021 lanserades det nya ung-
domsledarbidraget för att möjliggö-
ra nyanställningar av ungdomsledare 
på heltid. En församling har beviljats 
medel för ett år. Ungdomspastorala tea-
met har arrangerat fyra konfirmandlä-
ger, lägerledarkurs, kallelsedagen Ljus-
nande framtid och startat upp projektet 
Hamnen – katolsk telefonsjälavård för 
unga, en linje som är öppen varje mån-
dag kl 19–21. Förberedelserna inför den 
gemensamma pilgrimsresan från Sveri-
ge till Världsungdomsdagen (VUD) i 
Lissabon 2023 har fortsatt. 

Katolska liturgiska nämnden

katolska liturgiska nämnden an-
svarar för att alla viktiga liturgiska 
handböcker finns tillgängliga på svens-
ka, samt att kyrkans liturgi firas enligt 
med kyrkan fastställda riktlinjer.  Under 
2021 utgav nämnden den första full-

ständiga svenska versionen av den ka-
tolska kyrkans dagliga bön vid bestäm-
da tider, Timmarnas liturgi. Utgåvan, 
som är i fyra band, innehåller texterna 
för bönegudstjänsterna vid olika tider 
på dygnet under kyrkoårets lopp. Den 
inrymmer dessutom en antologi med ca 
550 andliga texter från kyrkofäderna 
och från eller om kyrkans helgon genom 
tiderna. Trots pandemin kunde också 
utbildningen av organister, försångare 
och körledare fortsätta.

Katolska pedagogiska nämnden

Bland höjdpunkterna för katolska 
pedagogiska nämnden under 2021 
fanns firandet av Kateketens dag i Mal-
mö, där ca 80 kateketer från hela landet 
tackades av biskopen för sina volontär- 
insatser i trosundervisningen med barn. 

Tillsammans med Studieförbundet Bilda 
fortsatte online-satsningen Inzoomat 
med föredrag och samtal via Zoom. Till 
2021 års föredragshållare hörde biskop 
Anders Arborelius, Ulf Ekman, Edward 
Blom och syster Sofie Hamring. 

Under pandemiåret har tre gånger så 
många som vanligt hittat till de många 
gratis resurserna på KPN:s hemsida, 
bl.a. digitala quiz, ett ständigt växande 
filmarkiv, och tips på lekar som utnytt- 
jas av både familjer och församlingar.

Bland årets utgivningar har inte minst 
Lammets bönbok blivit populär. Det är 
en bönbok för de allra yngsta, vilken 
med sina tjocka sidor även tål att tuggas 
på!

trosförmedling och liturgi
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Kommissionen för rättvisa och fred 
– Justitia et Pax

Kommissionen för rättvisa och fred, 
justitia et pax, arbetar utifrån den 
katolska socialläran med frågor kring 
mänskliga rättigheter. Efter att under 
en tid ha varit vilande sedan den förra 
generalsekreterarens pensionering har 
stiftsorganet nu fått en ny generalse-
kreterare och i slutet av november hölls 
ett uppstartsmöte för att diskutera den 
fortsatta inriktningen av arbetet.

Respekt

respekt är katolska kyrkans rörelse 
som arbetar med att värna det mänsk-
liga livets okränkbarhet. Trots den på-
gående pandemin kunde Respekt år 
2021 hålla ett flertal föredrag bl. a. i 
Kristus Konungens församling i Göte-
borg, i Sankt Paulus av Korset katol-
ska församling och i Vår fru av Fatima 
katolska kyrka i Karlskrona. Dessutom 
undervisade Respekt medarbetare i den 
Katolska sjukhussjälavården och i den 
katolska jourtelefonen Hamnen.

Den tredje söndagen i advent, som år 
2021 inföll den 12 december, firade stif-
tet Livets söndag och uppmärksamma-

de den katolska övertygelsen om män-
niskolivets okränkbarhet. I mässorna 
denna söndag lästes kardinal Arboreli-
us herdabrev liksom Respekts särskilda 
förböner.

År 2021 beviljade Respekts råd ansök-
ningar till Livets fond på 127 400 kr, 
enligt följande:

•  Livets center, till arbetet med familjer 
i utsatta situationer: 60 000 kr.

•  Livsval, till babyboxar med ett start-
kit för nyfödda till unga gravida 
kvinnor: 15 400 kr.

•   Människovärde, till en podd som  
vänder sig till ungdomar och ska hand-
la om abort och fostrets utveckling:  
35 000 kr.

•   Focolare, till besöksverksamheten för 
äldre, fortbildning av gifta par och 
arbetet med ungdomar: 17 000 kr.

Respekts råd förtydligade Livets fonds 
riktlinjer att bidrag ges i första hand till 
ändamål som har verksamhet i Sverige.

Under 2021 publicerade Respekt Kon-
gregationen för troslärans brev Samari-
tanus bonus på svenska, och varje vecka 
har man distribuerat ett digitalt nyhets-
brev med aktuella händelser inom bio-
etik. 

samhälle och liv
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Caritas Sverige

för caritas sverige var 2021 ett år 
med mycket arbete och stor glädje över 
det stora engagemang för vår utsatta 
nästa som allt fler visar. Till följd av 
pandemin har vi under året varit tvung-
na att ställa om verksamheten för att 
fokusera mera på att lindra den akuta 
nöden bland utsatta  grupper, genom 
bland annat utdelning av matvaror och 
ekonomiskt bistånd. 

Förändringar under pandemin
Caritas ser en situation som föränd-
rats stort sedan utbrottet av Covid-19 
vad gäller utsatta människor i behov 
av hjälp och stöd med försörjningen. 
Inte minst har situationen för migranter 
förvärrats, särskilt för de papperslösa. 
Många har förlorat sina boenden ef-
tersom de inte längre kan betala hyran. 
Ett stort antal migranter har osäkra an-
ställningar och arbetar som timvikarier 
inom serviceyrken såsom restaurang 
eller hotellbranschen, som städare eller 
inom byggbranschen, och har nu förlo-
rat den magra inkomst som de tidigare 
hade. Fattigdom och utsatthet riskerar 
att öka. Asylsökande, papperslösa, mig-
ranter med tillfälligt uppehållstillstånd 
och människor som lever i ett slags 
»limbotillstånd« eftersom deras utvis-
ningsbeslut inte kan verkställas vänder 
sig direkt till Caritas eller till försam-
lingar runtom i landet. Vi ger humani-
tärt stöd genom våra församlingar och 

försöker täcka de basala behoven eller 
förmedla kontakter till andra organisa-
tioner. Samtidigt planerar vi långsiktigt 
för de växande ekonomiska konsekven-
serna av pandemin.

Även svenska familjer hamnar utanför 
det sociala skyddsnätet, t ex småföre- 
tagare som har blivit av med sin inkomst- 
källa. 

Vi ser även en försämring av den psy-
kiska hälsan. Coronapandemin har lett 
till att alltmer kontakt sker på distans, 
och behovet av att prata om oro, räds-
la för framtiden och existentiella frågor 
har vuxit.

Två huvudinriktningar i arbetet
Alla de basala behov som fanns före 
coronakrisen kvarstår givetvis och är 
i de flesta fall förvärrade, det vill säga 
bristen har ökat, beroende på inkomst-
bortfall i en redan prekär situation. Det 
saknas både mat och kläder till exem-
pel. När det gäller bostäder, försöker vi 
hitta lösningar i den mån vi kan med 
hjälp av familjer knutna till våra för-
samlingar eller i vårt nätverk, vandrar-
hem, andrahandsbostäder. I första hand 
hjälper vi ensamstående kvinnor eller 
kvinnor med barn men också familjer. 
I arbetet har vi två parallella huvudin-
riktningar: praktisk hjälp och stöd till 
dem som flyr eller söker en ny framtid, 
och långsiktigt påverkansarbete både 
nationellt och internationellt. 

samhälle och liv
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Samarbete med andra organisationer
Samarbete är också en nyckel för Cari-
tas Sveriges övriga arbete för flyktingar 
och asylsökande. Det handlar främst 
om att hjälpa våra medmänniskor att 
hitta rätt i systemet och ge dem råd och 
juridiskt stöd. Här samarbetade vi med 
bland andra Asylrättscentrum, FN:s or-
gan UNHCR och Migrationsverket, liksom 
ekumeniskt med Sveriges Kristna Råd.

Det tysta arbetet mot människohandel
I vårt eget arbete med mycket utsatta 
människor finns en del som inte syns 
och som vi inte talar så mycket om. Det 
är arbetet mot människohandel och det 
stöd som vi ger till offer för människo-
handeln.  

Den nya Mötesplatsen i Stockholm
I februari flyttade Mötesplats Caritas i 
Stockholm in i nya lokaler, mitt emot 
S:t Eriks katolska domkyrka. Kardinal 
Anders Arborelius välsignade invig-
ningen och överlämnade en gåva i form 
av en Mariaikon. Mötesplatsen är en 
träffpunkt för nyanlända, asylsökan-
de, kvotflyktingar och andra migranter, 
och antalet människor som sökte sig till 
dess trygga gemenskap ökade under år 
2021: 30-40 människor kommer till oss 
dagligen och utöver dessa får vi stän-
digt oanmälda besök av migranter med 
olika behov, från en salig blandning av 
ursprungsländer.  Vi har besökare som 
kommer till oss varje dag från bl.a. Irak, 

Afghanistan, Venezuela, El Salvador, 
Colombia, Nicaragua, Ryssland, Syrien, 
Mongoliet, Kazachstan, Kongo och Er-
itrea. 

Verksamheten på Mötesplatsen har 
ständigt utvecklats. En ny grupp besö-
kare som kommer till oss är kvinnor 
som har bott i Sverige i många år men 
som av olika skäl inte har integrerats 
i samhället. Vårt mål är att underlätta 
integrationen i svenska samhället och 
erbjuda en träffpunkt och gemenskap 
för dessa kvinnor och andra som lever 
i utkanten. Vi ser att det finns ett behov 
av en fysisk plats där alla är välkom-
na. Vi bedriver svenskundervisning med 
hjälp av volontärer, erbjuder migra-
tionsrådgivning, ger psykosocialt stöd, 
gemensam frukost och lunch, bistår 
med kontakter med myndigheter och 
ordnar studiebesök och utflykter. Vi har 
även kreativ verksamhet och kulturella 
aktiviteter, samt en klädkammare med 
secondhandkläder och ett matförråd. 
Vi har delat ut presentkort för matin-
köp till ungefär 60 familjer i månaden. 
Flera av våra besökare har varken rätt 
eller tillgång till ekonomiskt stöd och 
har rätt till sjukvård endast i akutfall. 
Många av våra besökare bär på svåra 
trauman och är i stort behov av stöd. 
Bland våra volontärer har vi en psykia-
ter och en läkare vilket gör det möjligt 
för oss att erbjuda kvalificerat psykolo-
giskt stöd och medicinsk rågivning.

samhälle och liv
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Nya nätverk: CaritasUngdom 
Under 2021 bildades CaritasUng-
dom-nätverk i flera församlingar i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Ungdomarna har engagerat sig för de 
hemlösa, erbjudit läxhjälp till skolbarn, 
organiserat aktiviteter på en av Migra-
tionsverkets mottagningsenheter och 
driver ett äldrecafe.  Katolska ungdo-
mar i andra delar av landet har visat in-
tresse av att starta liknande verksamhet. 

Årets insamlingar
Insamlingar till olika biståndprojekt 
utomlands är en mycket viktig del 
av det arbete som Caritas utför. Alla 
människor som har blivit drabbade av 
naturkatastrofer, blivit offer för väpna-
de konflikter, varit tvungna att fly sina 
hem, inte har nog att äta eller lever i fat-
tigdom har rätt att få humanitärt stöd 
från dem som lever i en värld som är 
betydligt tryggare.

År 2021 var ett svårt år för människor 
på många ställen i världen på grund av 
väpnade konflikter och naturkatastro-
fer. Tack vare den stora givmildheten 
hos våra församlingsmedlemmar kunde 
vi förmedla  5,2 miljoner kronor till oli-
ka humanitära Caritas-projekt runt om 
i världen. Viktigast bland de insatserna 
var stödet till de lidande människorna i 
Jemen, Sydsudan, Haiti, Libanon, Syri-
en och Burundi. 2021 års adventinsam-
ling för Burundi inbringade 1,5 miljoner 
kronor. Nästan 100 000 kronor samla-
des in av barn och ungdomar genom 
försäljning av stearinljus i församlingar-
na och i övriga katolska verksamheter.

Trots den svåra tiden med pandemin 
har våra katoliker visat en enorm giv-
mildhet och vilja att dela med sig till 
våra nödlidande medmänniskor.

george joseph 
Generalsekreterare, Caritas Sverige

samhälle och liv
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Katolska ekumeniska nämnden

katolska ekumeniska nämnden 
(ken) ansvarar för relationerna med 
andra kristna samfund och kyrkor i 
Sverige. ken:s verksamhet har liksom 
alla andras påverkats av pandemin, 
men man har snabbt ställt om och haft 
många digitala möten, både inom Sve-
rige, Norden och internationellt. Även 
årets nordiska ekumeniska sekreterar- 
och Faith and Ordermöte blev digitalt.

ken:s nya ordförande br. Pierre-André 
Mauduit op har ett stort ekumeniskt 
engagemang i Lund och Skåne. Han 
har startat och medverkat i en ekume-
nisk faste- och adventspodd samt en 
vänskapshelg med konfirmander till-
sammans med Svenska kyrkan. Vidare 
fortsätter man med de ekumeniska ves-
prarna i samarbete med Lunds domkyr-
ka som startade efter reformationsmin-
net och påvebesöket 2016 där.

ken har fortsatt med sina bilaterala di-
aloger som med Equmeniakyrkan, där 
man de senaste åren har tittat på dopet 
och börjat arbeta på ett gemensamt do-
kument. I juni 2021 genomfördes ett 
större gemensamt seminarium: Dopet 
in i Kristus.

I samband med pandemin har man ge-
nom Sveriges Kristna Råd deltagit i sa-
kråd med regeringen och myndigheter 
om restriktioner och hur det har påver-
kat samfunden och kyrkorna.

Kommissionen för  
interreligiös dialog

kommissionen för interreligiös 
dialog (kid) är stiftets organ för att 
skapa och utveckla fredliga och vän-
skapliga relationer till människor av 
annan tro. Coronapandemin har tving-
at verksamheten till viss reducering och 
omställning till digital kommunikation 
som gjort kommissionens arbete till 
största delen ensidigt formellt.  

Under våren har kid:s delegat Katrin 
Åmell op hållit månatliga zoom-möten 
med Interreligiöst systerskap. 

Ett informellt interreligiöst samråd med 
kid-representation är under utveckling 
i Göteborg. I Västerås har interreligi-
ösa rådet arrangerat en studieresa för 
unga till Stockholm samt flera semina-
rier kring religion och media samt in-
vandring och integration. kid:s delegat i 
Västerås Ola Björlin är även aktiv i Ab-
rahams Barn och i ett flertal skolfrågor 
med interreligiös bäring.

Interreligiöst Råd i Stockholm (iris) 
har under året strävat efter fördjupad 
kontakt med kommunstyrelsen, samt 
med motsvarande råd i angränsande 
kommuner. Kontakt har också sökts 
till Tillsammans för Sverige, Abrahams 
Barn och Under samma himmel. En ar-
betsgrupp om krishantering har tillsatts. 
kid:s samordnare har under året varit 
verksam Interreligiöst Råd i Stockholm 
(iris) liksom i sir, samt i styrelsen för 
Samarbetsrådet för Judar och Kristna. 
Samordnaren har även inlett ett arbete 

dialog och enhet
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för en årlig ekumenisk dag för fördjup-
ning i kyrkorna i Sverige om kristendo-
mens rötter i det judiska, på uppdrag av 
Sveriges Kristna Råd, och spelat in en 
informationsfilm om interreligiös dia-
log inom kpn:s serie »Inzoomat«.

Officialatet

officialatet (eller Tribunalen) är stif-
tets kyrkliga domstol. Året 2021 präg-
lades, även för tribunalen, av pandemin, 
vilket är logiskt eftersom det var ett fe-
nomen som praktiskt taget påverkade 
hela planeten. Vi lyckades dock hålla 
tribunalen öppen, om än med mycket 
begränsad tillgång och uppmuntrade 
personalens aktivitet i »smart working« 
och genom videokonferenser. Man får 
tacka alla dem som just i denna speci-
ella tid på olika sätt har bidragit till att 
tribunalen fungerat; först och främst 
domarna som så långt som möjligt sä-
kerställde besluten i målen; sedan våra 
Notarier såväl som Äktenskapsban-
dets försvarare (Defensor Vinculi), som 
ständigt försäkrade sitt bidrag till ut-
vecklingen av målen, med regelbunden 
tillgång till Tribunalen. Endast de som 
inte känner till Tribunalens arbete från 
insidan skulle kunna underskatta bety-
delsen av dessa samarbetspartners, som 
säkerställer kontinuiteten och regelbun-
denhet i förfarandena. För att göra en 
liknelse som är inspirerad av en bild 
som inte bara (tyvärr) är aktuell utan 
också är den Helige Fadern kär, som 
jämför kyrkan med ett »fältsjukhus«: 
det är som om ett sjukhus skulle funge-
ra utan sjuksköterskor. 

Det finns all anledning att vara hopp-
fulla när vi ser framåt mot tribunalens 
framtid.

Sjukhus- och fängelsesjälavården

sjukhussjälavården har under 2021 
kunnat glädja sig åt en ökad katolsk 
själavårdsnärvaro på några av våra 
sjukhus i landet och arbetet på att ut-
veckla denna. – Från den 1 oktober 
2021 har utnämnts tre nya katolska 
själasörjare vid Kriminalvårdsanstalten 
Salberga, vid Kriminalvårdsanstalten 
Kumla samt vid Häktet i Huddinge.

Veritas Förlag

Under året har utöver Katolsk kalender 
2022 nio nya titlar utgivits på veritas 
förlag. Särskilt bör framhållas resul- 
tatet av det mångåriga projektet Tim-
marnas liturgi, den katolska tidegärden 
på svenska, i fyra volymer med samman- 
lagt ca 7 500 sidor. 

Därtill utgavs Den helige Josefs år: tex-
ter i urval, tre titlar i Veritas skriftserie 
En kort introduktion till... (om offer, 
om nordbors konversion till den katol-
ska kyrkan, och om evangelierna). Föl-
jande böcker har både utkommit och 
tryckts om under verksamhetsåret: Var-
dagsmystik av kardinal Anders Arbore-
lius och Att åldras på andlig väg av Piet 
van Breemen, samt nyutgåvor av den 
katolska bönboken Oremus (8 uppl.) 
och Jim Manneys bok Dag för dag med 
Ignatius av Loyola. I november utkom 
i samarbete med Libris boken Bön av 
p. James Martin. Flera titlar har också 
lanserats som e-böcker.

andra stiftsorgan och verksamhetsenheter
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verksamhetsåret 2021 i Stock-
holms katolska stift blev ett gott år, där 
våra medlemmar kunde glädja sig åt 
att åter komma tillbaka till våra öppna 
kyrkor efter att dessa till följd av pan-
demins utbrott i mars 2020 till stora 
delar varit stängda.  Efter att många av 
oss deltagit i mässan digitalt, kunde vi 
nu med glädje återvända till våra kyr-
korum för att fira mässan. Nya tillfäl-
liga restriktioner kom och gick under 
verksamhetsåret, men ambitionen var 
hela tiden att våra kyrkor skulle förbli 
så öppna som möjligt.  

Efter att stiftets finansiella verksamhet 
under 2020 drabbats av fallande finans-
marknader i världen, med värdeminsk-
ningar av våra tillgångar som följd, 
blev resultatet av 2021 års verksamhet 
finansiellt historiskt ett av det starkaste 
någonsin. Detta då vi fick se en global 
återhämtning i världsekonomin som 
påverkade våra tillgångars värde po-
sitivt. Farhågorna att pandemin också 
skulle påverka vår kyrkoavgift negativt, 
blev heller inte verklighet. Det vi istäl-
let har sett under verksamhetsåret är att 
förtroendet för vår kyrka, och tillika det 

sedan flera år ökade medlemstalet om 
2000–3000 medlemmar, fortfarande 
håller i sig.   Vi hoppas att detta faktum 
även kommer att hålla i sig kommande 
år!

Under året drabbades vårt stift av det 
mycket märkliga fenomenet att vi, efter 
att ha blivit uppsagda från vårt ramav-
tal gällande våra verksamhetsförsäk-
ringar, ej längre kunde försäkra våra 
olika enheter i vårt stift. Hela markna-
den avseende dessa försäkringar hade 
kraftigt förändrats under påverkan av 
pandemin, med slutsatsen att risken att 
försäkra ett trossamfund blivit alldeles 
för hög. Biskop Anders tog upp proble-
met i Sveriges Kristna Råd och under-
tecknad föredrog ärendet hos Myndig-
heten för stöd till trossamfund. Ärendet 
mottogs med stor förståelse av båda 
aktörerna. Agerandet från stora delar 
av denna försäkringsmarknad visar att 
kunskapen om vad ett trossamfund är 
och vad vi uträttar i samhället är myck-
et begränsad.

Sedan 2020 har stiftet valt att investe-
ra i en något lugnare takt än de sista 
10 åren, då som bekant stora förvärv 

Finansiell verksamhetsberättelse
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av kyrkor etc skett. Detta innebär na-
turligtvis inte att vi slutat att investera 
i kyrkor, lägenheter, reparationer och 
underhåll. Innebörden av denna lägre 
investeringstakt är att vi konsoliderar 
vårt fastighetsinnehav, för att bättre se 
och förstå var de väsentliga behoven i 
vårt stift finns. En kalkylerad försiktig-
het finns som alltid med vid kommande 
förvärv. 

Ett led för att bättre förstå var våra re-
surser skall göra bäst nytta har varit att 
anlita fastighetskonsultbolaget EBAB, 
som hjälpt stiftet med att ta fram aktuel-
la, tydliga underhållsplaner för omkring 
35 av stiftets olika fastigheter. Dessa un-
derhållsplaner skall ligga till grund för 
en framtida beräkning av stiftets totala 
underhållsskuld.

I början av 2021 sålde Svenska kyrkan 
»Den sjungande dalens kyrka« i Skellef-
teå till Kristi Moders katolska försam-
ling i Umeå. Med detta förvärv utökade 
katolska kyrkan sin närvaro i Norrland 
samt etablerade sig tillsammans med 
flera andra företag och verksamheter i 
en av Sveriges för tillfället mest expan-
siva orter med stark näringsverksamhet 
kring batterier, skog och guld. Ett starkt 
ekumeniskt samarbete har länge funnits 
med Svenska Kyrkan, som med förvär-
vet av vår nya kyrka nu blir ännu star-

kare. Vår präst på plats i Skellefteå har 
redan märkt en ökad tillströmning till 
vår nya kyrka.

Sedan arbetet med nybyggnationen av 
Dominikansystrarnas tidigare byggnad 
på stiftsgården i Marielund avslutats 
under 2020, har under räkenskapsåret 
projektering av ett nytt restaurangkök 
skett. Detta arbete inleddes under hös-
ten 2021 och köket beräknas vara fär-
digt till sommaren 2022. Arbetet med 
förädlingen av Stiftsgården Marielunds 
mark och skogsbestånd fortgår och be-
räknas fortsätta under hela 2022. Stiftet 
kommer även att, tillsammans med led-
ningen för Newmaninstitutet i Uppsala, 
fortsätta det gemensamma arbetet med 
att ta hand om mark och skog på fastig-
heten Mariaudd på Ekerö. 

En större projektering av kyrkorummet 
i S:t Andreas församling i Kristianstad 
pågår, där församlingen beviljats medel 
för att renovera detta äldre kyrkorum. 
Renoveringen syftar i första hand till 
en utvidgning av antalet platser i kyr-
korummet. I S:t Paulus av korsets för-
samling i Angered har tillika projekte-
ring skett avseende en nybyggnation, 
med syfte att ta hand om behövande 
och nödlidande. Byggstart av detta pro-
jekt beräknas ske under mars 2022. 
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Ett efterlängtat liturgiskt projekt ge-
nomfördes under verksamhetsåret. 
Efter klartecken från Gudstjänstkon-
gregationen i Rom kunde äntligen kyr-
kans dagliga bön, »Timmarnas liturgi« 
publiceras. En första upplaga om 3000 
exemplar trycktes under hösten och 
verket fick ett varmt mottagande från 
församlingar och andra enheter i stiftet.

Vår kyrkas verksamhet fortsatte att 
växa även detta år. Per den 31/12 2021 
hade stiftet 126 286 medlemmar regist-
rerade i sitt medlemsregister. Stiftets fi-
nanser och ekonomi står väl rustade för 
framtiden. 

Den finansiella risk som vi under två år 
sett bli verklighet pga pandemin, har 
klarats av väl med hjälp av goda medar-
betares fina insatser samt en ekonomi i 
balans. Nämnas skall också regeringens 
snabba åtgärdsprogram som även det 
kommit Trossamfundet Romersk-katol-
ska kyrkan tillgodo. Den osäkerhet gäl-
lande världens ekonomi, beslutfattares 
ibland stora handlingsförlamning, samt 
det geopolitiska läget, som jag i tidiga-
re verksamhetsberättelser nämnt, har i 
skrivande stund nu tyvärr visat sig bli 
verklighet med invasionen av Ukraina. 
Hur detta fullskaliga krig mitt i Euro-
pa kommer att påverka vår kyrka är i 
nuläget omöjligt att uttala sig om. Det 

enda vi vet är att det kommer att påver-
ka vår verksamhet, vår ekonomi, samt 
alla våra medlemmar på något sätt.

Caritas, stiftets karitativa verksamhet, 
kommer under hela 2022 att erbjudas 
ökade resurser, för att bl.a vara be-
hjälpliga i den stora flyktingvåg som 
förväntas komma från Ukraina. Stiftet 
har under våren bidragit med väsentlig 
ekonomisk hjälp till Ukraina via Cari-
tas Internationalis.

Till sist vill jag framföra mitt varma tack 
till samtliga kollegor, på och utanför Bi-
skopsämbetet, som gjort det möjligt att 
även detta verksamhetsår genomföra 
alla de aktiviteter vi i Stockholms ka-
tolska stift har fått uppleva under 2021.           
Ett speciellt tack till biskop Anders samt 
stiftsrådets, ekonomirådets, byggrådets 
och UAK:s ledamöter. Tillika tack till 
våra församlingar, missioner, medlem-
mar, kunder och projektledare och slut-
ligen alla våra leverantörer. 

staffan livehed 
Finanschef, Stockholms katolska stift
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Koncernens resultaträkning

Not 2021–12–31 2020–12–31

Verksamhetens intäkter 2, 3, 4

Kyrkoavgift 250 974 149 246 456 092

Gåvor och insamlade medel 5 12 295 524 14 351 638

Nettoomsättning 4 060 955 4 602 865

Verksamhetsbidrag 6 23 073 508 24 929 648

Verksamhetens sidointäkter 5 675 708 4 994 463

Övriga intäkter 4 948 351 4 454 187

Summa verksamhetsintäkter 301 028 195 299 788 893

Verksamhetens kostnader 2, 3, 4

Gåvor och förmedlade bidrag –129 126 561 –153 841 643

Övriga externa kostnader 7 –36 973 649 –35 545 186

Personalkostnader 8, 9 –114 947 150 –94 678 557

Avskrivningar –6 699 548 –4 364 453

Förlust avyttring anläggningstillgångar – –1 162 500

Summa verksamhetskostnader –287 746 908  –289 592 339

Verksamhetsresultat 13 281 287 10 196 554

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och  
fordringar som är anläggningstillgångar

 
26 316 005

 
16 609 797

Ränteintäkter och liknande resultatposter 783 968 225 585

Räntekostnader och liknande resultatposter –524 608 –2 278 311

Summa finansiella poster 10, 11 26 575 365 14 557 071

Resultat efter finansiella poster 39 856 652 24 753 625

Resultat före skatt 39 856 652 24 753 625

ÅRETS RESULTAT 39 856 652 24 753 625
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Koncernens balansräkning 
tillgångar

Not 2021–12–31 2020-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark  12–22 261 630 964 262 368 876

Pågående nyanläggning 23 409 150 –

Markanläggning 24 2 005 786 1 819 866

Inventarier 25 502 815 502 721

Summa materiella anläggningstillgångar 264 548 715 264 691 463
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i bostadsrättsföreningar 26, 27 14 695 000 11 500 000

Andelar i intresseföretag 5 000 5 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav 28 121 722 575 90 458 179

Andra långfristiga fordringar 29 47 515 342 48 204 148

Summa finansiella anläggningstillgångar 183 937 917 150 167 327

Summa anläggningstillgångar 448 486 632 414 858 790

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 3 352 840 1 617 582

Summa varulager m.m. 3 352 840 1 617 582
Kortsiktiga fordringar

Kundfordringar 1 533 842 1 830 853

Aktuella skattefordringar 154 109 50 973

Övriga fordringar 303 544 75 069

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30, 31 4 467 451 3 082 538

Summa kortfristiga fordringar 6 458 946 5 039 433
Kassa och bank 

Kassa och bank 72 104 487 54 056 763

Summa kassa och bank 72 104 487 54 056 763

Summa omsättningstillgångar 81 916 273 60 713 778

SUMMA TILLGÅNGAR 530 402 905 475 572 568

summa tillgångar 530 402 905 475 572 568
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Not 2021–12–31 2020-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital

Fria reserver 265 979 359 227 104 235

Ändamålsbestämda medel 32 11 254 239 10 272 711

Summa bundet eget kapital 277 233 598 237 376 946

Summa eget kapital 277 233 598 237 376 946

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 33 213 446 401 204 417 439

Summa avsättningar 213 446 401 204 417 439

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 2 803 994 460 000

Summa långfristiga skulder 2 803 994 460 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 5 746 538 4 820 206

Övriga skulder 25 272 502 21 195 170

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34, 35 5 899 872 7 302 807

Summa kortfristiga skulder 36 918 912 33 318 183

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 530 402 905 475 572 568

530 402 905 475 572 568

Koncernens balansräkning 
eget kapital och skulder
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Koncernens intäkter och kostnader 2021
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intäkter 
n 1		 Kyrkoavgifter	 	 250 974
n 2		 Statsbidrag	 	 10 795
n 3		 Bidrag	från	Tyskland		 	 9 275
n 4		 Övriga	bidrag	 	 3 004
n 5		 Gåvor	till	Caritas	 	 5 207
n 6		 Övriga	gåvor	 	 7 088
n 7		 Hyresintäkter	 	 6 676
n 8		 Veritas	förlag	 	 1 733
n 9		 Stiftsgården	Marielund	 	 3 879
n 10		Övriga	intäkter	 	 2 397
n 11		Finansiella	intäkter/kostnader	 26 575 
SUMMA  327 603

kostnader 
n 1  Biskopsämbete inkl	Officialatet*	 40 281
n 2  Råd  150
n 3		 Avskrivningar		 	 6 700
n 4		 Församlingar	 	 125 182
n 5  Nationell själavård samt 
	 orientalisk-katolska	kyrkor	 21 525
n 6		 Särskild	själavård	 	 3 163
n 7		 Bidrag	till	ordnar	 	 1 247
n 8		 Pensioner	till	präster	inkl. bostäder	 6	642
n 9		 Nämnder	och	utskott	 	 4 688
n 10		Karitativ	och	social	verksamhet	 7 858
n 11		Caritas	projektutbetalningar	 6 696
n 12		Prästutbildning	och	fortbildning	 1 088
n 13		Veritas	förlag	 	 1	678
n 14		Fastigheter	 	 42 713
n 15		Stiftsgården	Marielund	 	 4	441
n 16		Övriga	katolska	verksamheter	 4 665 
SUMMA  287 746

 2021	 2020
antal biskopar 1 1
antal präster     172 169
antal icke prästvigda bröder i ordnar 8 9
antal ständiga diakoner 30 31
antal ordenssystrar 134 140
dop i stiftet 996 945
första kommunion 531 560

*) av dessa är 86 stiftspräster och 86 ordenspräster

 2021	 2020
konfirmation 536 530
konversion 62 71
vigsel 236 195
avlidna 662 626
utträdda 1 124 1 101
utvandrade 576 551
antal församlingar 44 44

*

Statistik för Stockholms katolska stift
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Katolska kyrkan är världens största 

kristna samfund. Den är spridd 
över hela världen och har 

över 1,3 miljarder 
medlemmar. 

Kärnan  i
den katolska

 människosynen är 
att varje människa är 

skapad till Guds avbild för 
att Gud har önskat just henne.

org. nr 
252002-6531

www.katolskakyrkan.se


