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  STIFTSMEDDELANDE            STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT 
     7/2022                              16 november 2022 

 

Ny apostolisk nuntie utnämnd för Sverige och Island 

Påven Franciskus har den 9 november utnämnt ärkebiskop Julio Murat, titulärärkebiskop av Orange, till 

apostolisk nuntie för Sverige och Island. Ärkebiskopen Murat är född i Turkiet och har senast tjänstgjort i 

Kamerun och Ekvatorialguinea. Ärkebiskop Julio Murat kommer även att vara apostolisk nuntie för Norge, 

Danmark och Finland men processerna kring utnämningen tar olika lång tid i olika länder.                                                

Vi önskar ärkebiskopen Murat Guds välsignelse i detta uppdrag och ser fram emot att få hälsa honom 

välkommen till Sverige. 

Utnämningar  

Familjeutskott och Familjepastoralt team 

Familjeutskottet (FU) är ett nytt utskott som upprättas den 1 december 2022 och ersätter Katolska utskottet 

för Äktenskap och Familj (KUÄF). Vi tackar samtidigt diakon Göran Fäldt för sitt stora engagemang för 

äktenskap och familj i vårt stift! 

F. Franz Schneider har utnämnts till ordförande för Familjeutskottet från den 1 december 2022. 

 

Enligt ett beslut av kardinal Anders Arborelius OCD bildas ett Familjepastoralt team den 1 december 2022. 

Msgr Andrés Bernar Borda har utnämnts till dess ordförande från den 1 december 2022. Lisa och Magnus 

Wetterberg har utnämnts till familjekonsulenter från den 1 december 2022. 

 
Spiritual 
P. Clemens Karlsson OCD har utnämnts till spiritual för Birgittasystrarna av Guds Närvaro i Vadstena från den  

1 november 2022. 
 
Studentpräst 
P. Dominic Terstriep S.J. har utnämnts till t.f. studentpräst i Stockholm från den 1 januari 2023.  

Vi tackar p. Mikael Schink S.J. för sitt arbete med ungdomar i vårt stift. 

 

Dekret angående missionen för eritreanska och etiopiska katoliker 
Själavården för katoliker från Etiopien och Eritrea i vårt stift, oavsett vilket språk eller ursprung de har, är 
anförtrodd åt Vincentiusfäderna.  För att främja enheten och motverka splittring får bara ge’ez och tigrinja 
användas vid liturgiska firanden. Missionens rektor, abba Haile Tesfamariam Yosief CM, har alla 
befogenheter att leda missionen och skapa enhet. Han besvarar alla frågor som kan dyka upp. 
 
Lämnar stiftet 

Abba Uqbamariam Tesfamariam lämnar stiftet. Vi tackar abba Uqbamariam för allt han har uträttat för vårt 

stift. 

 
Invigning av ny kyrka, Marie Födelses församling, Värnamo 
Marie Födelses församling, Värnamo flyttar till sin nya kyrka första söndagen i advent.  Adressen är: 
Vråenvägen 25, 331 40 Värnamo. Kyrkan invigs av kardinal Anders Arborelius OCD den 14 januari 2023 kl. 
13:00. 
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Stiftets adventsinsamling 2022 den 27 november 2022 

Stiftets adventsinsamling 2022 går till Caritas Sverige för att stödja de av fattigdom drabbade människorna i 

Haiti. Haiti är ett av världens fattigaste och sämst utvecklade länder. 65 procent av befolkningen lever under 

fattigdomsgränsen. Landet lider av ekonomiska problem och politisk instabilitet. Återkommande 

naturkatastrofer gör läget ännu svårare. De flesta barn i Haiti lider av undernäring. Dåliga sanitära 

förhållanden och brist på rent dricksvatten leder till sjukdomar. Barn skickas ofta långa vägar för att hämta 

vatten till familjen, vilket påverkar deras skolgång. Bara hälften av alla barn i Haiti går i grundskolan och 

kvaliteten på den undervisning som finns är låg, då bara 20 procent av lärarna har lärarexamen. Även 

tillgången till hälso- och sjukvård är otillräcklig. Det råder brist på barnläkare och utbildad vårdpersonal 

lämnar landet på grund av politiskt kaos och allmän otrygghet. 

Katolska kyrkan och Caritas i Haiti bygger skolor, hjälper till att utbilda lärare och stöttar familjer så att de 

kan skicka barnen till skolan. Men de behöver vår hjälp. Genom Adventsinsamlingen 2022 vill Stockholms 

katolska stift och Caritas Sverige stötta kyrkans och Caritas satsningar på barns utbildning och utveckling i 

det hårt prövade landet. Barnen är världens framtid. Hjälp oss att ge barnen i Haiti en bättre start i livet. Tack 

för din gåva! Insamlingen skall sättas in på Trossamfundet RKK:s 90-konto: Bankgiro 900–4789, Swish 900 

4789. Märk talongen eller överföringen med ”Advent 2022”.   

 

Livets söndag den 11 december 2022 
Den tredje advent, som i år infaller den 11 december, firar stiftet Livets söndag och uppmärksammar vår 
övertygelse om människolivets okränkbarhet. I mässorna läses biskop Anders herdabrev (som kommer att 
skickas ut inom kort).  
Kollekten från Livets söndag går till Livets fond, som sedan 2002 delat ut över 4,5 miljoner kronor. Årets 
mottagare finns publicerade på Respekts hemsida www.respektlivet.nu. Respekt har nu verkat i Stockholms 
katolska stift i 20 år med att främja det mänskliga livets okränkbarhet från konception fram till en naturlig 
död, vilket uppmärksammades med ett välbesökt seminarium och en tacksägelsemässa i Stockholms 
domkyrka den 10 september. Utvecklingen inom livsfrågorna går mot ett alltmer tillåtande håll. Mycket 
beror på okunskap om kyrkans syn och konsekvenserna av en legalisering. Respekt är tacksam för prästernas 
stöd i att utbilda katolikerna i de medicinsk-etiska frågorna. 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.  
Gåvor kan även ges via Swish 9005034. Kollekten överförs till Livets fond bankgironummer 900–5034.   
 
Välsignelseremsor – till stöd för Missios solidaritetsfond för barn 

Välsignelseremsor kan nu beställas från Missio (e-post: missio@katolskakyrkan.se) för att delas ut i 

församlingarna i slutet av mässan på Trettondedag jul. Missio ber om en gåva av 20 kr per remsa till stöd för 

Missios solidaritetsfond för barn i utvecklingsländer. Pengarna kan sättas in på Trossamfundet RKK:s  

90-konto: Bankgiro 900–4680. Märk inbetalningen ”Missio – remsor 2023”. 

 
Guds ord söndag infaller 22 januari 2023 
Guds ords söndag firas den tredje söndagen under året och 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. Det är också på den dagen som, Katolsk studiebibel som är den första av sitt slag i Sverige, 
introduceras officiellt i vårt stift. Den katolska studiebibeln är ett projekt som initierades av biskop Anders 
Arborelius OCD år 2015. Den innehåller hela Gamla och Nya testamentet samt de deuterokanoniska 
böckerna ur Gamla testamentet. Jämte utförliga inledningar till samtliga bibelböcker finns katolska 
kommentarer, som har hämtats från kyrkofäderna, koncilietexterna, påvliga dokument, katolska 
bibelforskare och den katolska kyrkans katekes. Bibeln omfattar ca 3400 sidor i linnetrådsbundet mjukband 
och levereras i bokkassett. Introduktionspris t.o.m. januari 2023 är 595 kr, därefter gäller ordinarie pris: 695 
kr. Församlingar, ordnar och motsvarande har sedvanlig rabatt. Läs mer på 

http://www.respektlivet.nu/
mailto:info@respektlivet.nu
mailto:missio@katolskakyrkan.se
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https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/katolsk-studiebibel/. För frågor, kontakta Anna Minara 
Ciardi via e-post: veritas@katolskakyrkan.se. Beställningar görs via Veritas Förlags hemsida, 
www.veritasforlag.se eller Katolsk bokhandel, kbh@katolskbokhandel.com alt. tel. 08-611 34 35. 
 
Införlivandet av vuxna odöpta och konvertiter i kyrkan 
Den 26 februari 2023 firar biskopen en högtidlig mässa med admissio och namninskrivning för de odöpta 
som skall döpas i påsk. Biskopen inbjuder även alla som kommer att tas upp i kyrkans fulla gemenskap samt 
döpta katoliker som inte fullbordat sin initiation att delta i denna mässa. Mässan äger rum första söndagen i 
fastan, den 26 februari kl. 17.00 i S:t Eriks katolska domkyrka. Biskopen inbjuder även till gemensam 
undervisning för kandidaterna inför denna mässa kl. 14.30 i Josefssalen i domkyrkans församlingslokaler. 
De församlingar som har väl förberedda vuxna katekumener med faddrar, väl förberedda blivande 
konvertiter med faddrar och/eller väl förberedda döpta katoliker som inte fullbordat sin initiation med 
faddrar och som även har möjlighet att närvara i domkyrkan gör en anmälan till Magnus Andersson på 
Katolska biskopsämbetet. Anmälan är obligatorisk till admission och undervisning och görs senast måndagen 
den 13:e februari på e-post: magnus.andersson@katolskakyrkan.se. 
Anmälan skall innehålla namnet på personen, om denne/denna är katekumen, blivande konvertit eller döpt 
katolik som inte fullbordat sin initiation samt namnet på faddern. De som önskar mer information om 
Ordningen för admission 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. 
 

Avliden   
Diakon Karl-Erik Jarerot avled den 24 oktober 2022 i en ålder av 88 år.  
 
Karl-Erik föddes i Sandviken 1934 som enda barn. Föräldrarna var måna om att han fick en god utbildning. 
Karl-Erik genomgick polishögskolan. Ibland arrangerades danser och vid en av dem mötte han Margareta. 
Det sade omedelbart ”klick”. De vigdes 1960 och båda fick arbete i Ljusdal, Margareta som lärare och Karl-
Erik som landsfiskal. Där föddes också barnen Tomas och Anna. 
Efter att ha bott i Mora och sedan Barkarö utanför Västerås bosatte de sig i Borensberg 1974. Karl-Erik blev 
kronofogde i Motala. Han engagerade sig också i kommunalpolitiken under många år. 
 
Makarna blev aktiva som katoliker i församlingen i Vadstena från 1982 och flyttade hit 1989. Karl-Erik deltog 
i utbildningen till ständig diakon och den 17 september år 1989 vigdes han av biskop Hubertus Brandenburg. 
Församlingen uppskattade hans liturgiska begåvning, predikningarna och glädjen i att föra tron vidare. Dop, 
vigslar och begravningar kom till och han var aktiv i studiecirklar, församlingskvällar och församlings- och 
kyrkoråd. De hjälpprojekt som drevs Vadstena engagerade han sig i. Hela tiden fanns Margareta med som 
aktiv stödjare och deras hem var känt som ett välkomnande hem. 
 
Karl-Erik tillfrågades en gång om varför han blev kronofogde. En sådan är sällan älskad eller välkommen. Han 
svarade: ”Jo, men det är ett sätt att hjälpa människor att kunna få ordning på sina liv. Men man måste möta 
dem med respekt.” Att uppleva andras livsvillkor intresserade dem och förverkligades genom semesterresor 
i Europa och efter pensioneringen längre resor ut i världen: Kina, Peru m.fl. 
 
Att hjälpa människor gick som en röd tråd genom hans liv. Som diakon fick Karl-Erik känslan av att ha hamnat 
rätt och kände sig komplett. 
När hälsan började svikta och det blev tungt att sköta en villa med trädgård gick flytten 2019 till Vagnhärad 
där de fick en lägenhet hos dottern Anna, som tillsammans med sin man Roger byggde om huset så att de 
fick både avskildhet och närhet. Karl-Erik sörjde över att inte längre kunna vara aktiv i gudstjänsten men 
insåg att det inte var möjligt. Han avled 88 år gammal, mycket stilla i hemmet, väl förberedd, 24 oktober. 
Den sista gudstjänst han förberedde var sin egen begravning. 
 
Må han nu vila i Vår Herres frid. Birgittasystrarna i Vadstena 

https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/katolsk-studiebibel/
mailto:veritas@katolskakyrkan.se
http://www.veritasforlag.se/
mailto:kbh@katolskbokhandel.com
mailto:magnus.andersson@katolskakyrkan.se
mailto:magnus.andersson@katolskakyrkan.se
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/Sr M Birgitta O.Ss.S. 
 
Diakon Karl-Erik Jarerots begravning ägde rum den 10 november i Birgittasystrarnas kyrka i Vadstena. 
 
Herre, ge diakon Karl-Erik Jarerot den eviga vilan, och låt det eviga ljuset lysa för honom. Må han vila i frid! 
 

Med min förbön och välsignelse till er alla,  

 

 
 
Kardinal Anders Arborelius OCD 
Biskop i Stockholms katolska stift 
 


