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  STIFTSMEDDELANDE            STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT 
     4/2022                                           2 juni 2022 

 

 

Apostoliska Nuntiaturen  

Ärkebiskop James Patrick Green, har gått i pension och slutat därmed som apostolisk nuntie for Sverige, 

Danmark, Finland, Island och Norge den 30 april 2022.  

 

Utnämningar och förordningar 

Ny dekan i Göteborgs dekanat 
P. Johan Lindén OP har utnämnts till dekan i Göteborgs dekanat från den 18 mars 2022.  
 
Syrianska missionen 
F. Elian Ghanem har utnämnts till kaplan i den syrianska missionen i Södertälje, Västerås och Eskilstuna 
från den 1 juni 2022. 
 
KLN 
Samuel Eriksson, Göteborg, har förordnats till ny ledamot i KLN från den 1 juli 2022 till den 30 juni 2023.  
 

Fängelsesjälavård 

Diakon Mazin Noel har utnämnts till katolsk själasörjare vid Kriminalvårdsanstalten Hall utanför Södertälje 

från den 8 april 2022. 

 

S:ta Elisabets folkhögskola    

Magnus Bolin, (ordf.), Lars Brander, Eva Mossop, Mats Svensson, Susanne Areschoug, Göran Varosi, rektor 

Marcin Szklarski (adjung.) och Suat Akyol (adjung.) har förordnats till ledamöter i S:ta Elisabets folkhögskola 

från den 1 december 2021 till den 30 november 2024. 

 

Veritas Förlags utgivningsråd 
P. Pascal René Lung OP, Peter Eggertz, adjunkt fil. mag. Maria Green, p. Dominik Terstriep S.J., Cecilia 
Fröjmark, docent Lovisa Bergdahl, docent Tobias Hägerland och teol. dr Anna Minara Ciardi (adjung.) har 
förordnats till ledamöter i Veritas Förlags utgivningsråd från den 15 september 2022 till den 14 september 
2025. 
 

Förändringar i stiftets ungdomspastorala team (UPT)  

P. Pierre-André Mauduit OP är inte längre ungdomspräst eller skolpräst för S:t Thomas skola, Lund. 

F. Joseph Rizk tar över uppdraget som liturgiskt ansvarig under VUD-pilgrimsfärden. 

 

Diakonvigningar  

Prästkandidat Wladimir Siwecki diakonvigs av biskopen av Shrewsbury, Mark Davies i Basilikan San Paolo 
fuori le Mura den 15 juni 2022. 
Prästkandidat Gustav Ahlman diakonvigs av biskopen av Tulle, Francis Bestion i Basilikan Notre-Dame-de-
l'Épine, Evron, Frankrike den 24 juni kl. 10:00. 
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Nyanlända präster  

F. Thérence Baragafise från Gitega, Burundi är ny präst för burundiska missionen och abba Haile 

Tesfamariam Yosief CN (Vincentius fader) är ny präst för eritreanska missionen: båda prästerna anländer till 

Sverige under sommaren och kommer att bo på Prästseminariet.  

  

Moder Teresas systrar  

Syster Maria Dolores Gil Gomez MC har lämnat stiftet och flyttat till Italien.  Syster Karuna Soreng MC är ny 

superior för Moder Teresas systrar, (Missionaries of Charity), Växjö sedan januari 2022. 

Syster M. Anawim Maria Kmecová MC, från Slovakien, blir ny superior för Moder Teresas systrar Fisksätra i 

juni 2022 när syster M. Lieve Heyerick MC (nuvarande superior) lämnar stiftet. 

 

Ny rektor för S:ta Maria folkhögskola 

Lars Tengberg är ny rektor för S:ta Maria folkhögskola. 

 

De heliga Martyrernas kyrka i Akalla invigdes den 1 maj 2022 

De heliga Martyrernas kyrka i Akalla invigdes av den syriansk-katolske patriarken Mor Ignatius Joseph III 

Younan från Libanon söndagen den 1 maj. Kardinal Anders Arborelius OCD, biskopar från Bagdad, Mosul och 

Vatikanen närvarade. Patriarken invigde också ett monument över syrianska martyrer i kyrkans trädgård. 

 

S:ta Maria kyrka i Skellefteå invigdes den 29 maj 2022 

S:ta Maria kyrka i Skellefteå (som tidigare tillhörde Svenska kyrkan och som då hette Sjungande Dalens 

kyrka) invigdes av kardinal Anders Arborelius OCD den 29 maj 2022.  

 

Ny volontärsamordnare på Caritas Sverige 

Caritas Sverige har anställt Greger Hatt som volontärsamordnare som tillsammans med övriga Caritas 
teamet ska vara en resurs för församlingar och enskilda frivilliga som vill göra en insats för att möta de som 
flyr från kriget i Ukraina. Gregers uppgift är koordinera kontakterna med församlingar, missioner, 
myndigheter, organisationer och enskilda samt att samordna volontärinsatser och förmedla hjälp mellan 
dem som behöver och dem som erbjuder hjälp. Han har e-postadress: greger.hatt@caritas.se och 
greger.hatt@katolskakyrkan.se och tjänstemobilnummer 070-335 35 04. 
 

Själavård för ukrainska flyktingar 

Ukrainska flyktingar som ber om sakramenten hänvisas till rektorn för ukrianska missionen, f. Andrii 

Melnychuk, m-tel.: 076–049 32 64 och e-postadress: andrii.melnuchyk@gmail.com.     

 

Ny medarbetare på Katolska Pedagogiska Nämnden 
Anna Pasikowska har anställts som ny administratör på KPN från den 15 augusti 2022 och efterträder 
Cristina Ramos de Strandberg som går i pension. Hon nås på telefon: 08-505 576 32 och e-postadress:  
anna.pasikowska@katolskakyrkan.se. 
 

Respekt 20 år 

Vårt stiftsorgan Respekt har fyllt 20 år och uppmärksammar detta genom ett seminarium om människans 

värdighet lördagen den 10 september. Seminariet, med titeln "En dag för livet" startar kl. 13:00 och äger rum 

i domkyrkosalen på Folkungagatan 46 i Stockholm. Program och anmälningsinformation finns på 

www.bilda.nu/respekt. 

 
Katolska liturgiska nämnden/Veritas förlag 

En ny, reviderad utgåva av Lektionarium för vardagar, band I, advents- och jultiden, faste- och påsktiden har 

utkommit. Ord. pris 395 kronor, församlingar har 10% rabatt. Beställ via www.veritasforlag.se eller Katolsk 

mailto:greger.hatt@caritas.se
mailto:greger.hatt@katolskakyrkan.se
mailto:andrii.melnuchyk@gmail.com
mailto:%20anna.pasikowska@katolskakyrkan.se
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bokhandel. För mer information, kontakta f. Anders Ekenberg, ordförande i KLN. Tidigare utgåvan kan 

fortsätta att användas. 

 
Språk och koncelebration 

Eftersom viss osäkerhet uppstått påminns alla om den regel som gäller för koncelebration: deltagande 

präster som inte kan det språk som den eukaristiska bönen beds på -- oftast svenska -- ska inte koncelebrera 

utan enbart delta i eukaristifirandet, klädda i kordräkt (Redemptionis_sacramentum.pdf (kln.se) n. 113) 

Ny konsult  
Nicole Säflund är ny konsult på ekonomiavdelningen sedan den 9 maj och har följande kontaktuppgifter:  

e-postadress nicole.saflund@katolskakyrkan.se och telefon 08-462 66 15. 

 

Ansökan till S:t Sigfrids Prästseminarium 

S:t Sigfrids prästseminarium är Stockholms katolska stifts utbildningsorgan för blivande präster.  

För de som vill pröva sin kallelse och funderar på att bli stiftpräst är sista datum för ansökan till 

prästseminariet den 30:e juni. Årets kandidater börjar deras propedeutiska år från mitten av oktober 2022. 

De som funderar på att bli katolsk präst skall i första hand vända sig till sin själasörjare och församlingspräst 

eller kontakta kallelsegruppen genom kallelse@katolskakyrkan.se. De skall därefter kontakta rektorn f. 

Benoy Jose för att få mer information om prästseminariet och studier: rector.seminary@katolskakyrkan.se. 

Ansökningsblankett kan hämtas från prästseminariet.  

 
Avliden 

Syster M. Bonifatia Moon SMCB avled den 7 maj i San Borromeoklostret i Trier, Tyskland i en ålder av 84 år. 

Hon föddes den 12 september 1937 i Sydkorea som det äldsta barnet av sju syskon; fem döttrar och två 

söner. Redan i Korea engagerade hon sig tidigt med att ta hand om föräldralösa barnhemsbarn efter 

inbördeskriget i Koreahalvön.  

1961 reste syster Bonifatia till Tyskland och 1962 avlade sina sista löften hos Helige Karl Borromeo -systrarna 

i Trier.  I Tyskland upptäckte hon att koreaner som kommit som arbetskraft till Tyskland hade det svårt och 

kände sig isolerade; hon började samla dem oavsett religion för samtal och tröst. Samtidigt med 

missionsarbetet, arbetade syster Bonifatia som religionslärare i en skola i Berlin. Så småningom hjälpte hon 

att bilda katolska koreanska missioner på flera ställen i Tyskland. Hon ansåg att det var viktigt för koreaner 

att be tillsammans och att bilda en gemenskap på det egna språket. Den livliga och växande koreanska 

missionen i Frankfurt fyllde 50 år för två år sedan.  

I början av 80-talet reste hon till Sverige med ambitionen att bygga koreanska missioner i Norden. Hon åkte 

tåg och båt från Hamburg till Stockholm i 20 timmar några gånger om året med koreanska präster för att 

samla och stötta koreanska katoliker och sökande.  1984 bildades första koreanska missionen i Sverige.  

1998 blev hon stationerad på heltid i Sverige.  

Vid 64 års ålder började syster Bonifatia att läsa svenska SFI i Uppsala och flyttade till en av Domkyrkans 

lägenheter i Stockholm. Hon förberedde koreaner för dop, vigsel och konfirmation varje år och bjöd in 

koreanska präster från utlandet. Hon hjälpte människor i nöd oavsett ålder, nationalitet, religion eller 

samhällsstånd och hade goda kontakter både med präster och systrar.  

Under sin tid i Sverige hjälpte syster Moon Bonifatia många koreaner att konvertera till den katolska tron och 

många av dem som reste tillbaka till Korea eller till andra länder, fortsätter att vara praktiserande katoliker.  

Syster Bonifatia har fått pris av tre koreanska presidenter genom åren för hennes arbete med koreaner i 

Europa. 2016 blev syster Bonifatia allvarligt sjuk och hon flyttade tillbaka till sitt kloster i Trier.  

Trots sitt svåra sjukdomstillstånd slutade hon inte att be för koreanska katoliker och speciellt för dem i 

Sverige. In i det sista arbetade hon för att få en koreansk präst till Sverige och med hjälp av Kardinal Anders 

http://www.kln.se/wp-content/uploads/2011/09/Redemptionis_sacramentum.pdf
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Arborelius firade koreanska katoliker i Sverige påskmässan på koreanska tillsammans med koreanska 

jesuitpräster. Syster Bonifatias begravning ägde rum i Trier den 16 maj.  

 

Vi ber för henne i tacksamhet för allt vad han betytt för så många inom den koreanska missionen under sin 

långa, trogna tjänst.  

Må hon vila i frid och få glädja sig i Guds eviga rike. 

 

Med min förbön och välsignelse till er alla,  

 
 
Kardinal Anders Arborelius OCD 
Biskop av Stockholms katolska stift  
 
 
  


