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Utnämningar och förordningar 

Ny dekan i Göteborgs dekanat 
P. Marek Gil OFMCap har förordnats till dekan i Göteborgs dekanat från den 17 november 2022 till den  
31 augusti 2024.   
Kristus Konungens församling, Göteborg 
F. Björn Göransson har utnämnts till subsidiar i Kristus Konungens församling i Göteborg från den 1 januari 
2023. 
Kristi Moders församling, Umeå 
F. Wojciech Knutelski har utnämnts till kaplan i Kristi Moders församling, Umeå från den 1 januari 2023. 
F. Wojciech Knutelski har adress: Östermalmsgatan 51, lgh 1001, 903 32 Umeå och nytt 
mobiltelefonnummer:  072–881 43 52. 
 
Inkardineringar 
F. Damian O. Eze och f. Chikezie I. Onuoha har inkardinerats i Stockholms katolska stift den 7 december 
2022. 
 
Admissio och uppdrag som lektor och akolyt  
Kardinal Anders Arborelius har den 22 december i S:t Eriks katolska domkyrka upptagit prästaspiranterna 
Henrik Glamsjö, Henrik Lindeskog och Lars Nordblom till prästkandidater samt diakonaspiranten Godefroid 
Ndatikengurukiye till diakonkandidat för Stockholms katolska stift. Edison Shadabi upptogs till 
diakonkandidat i domkyrkan den 29 december 2022. Diakonkandidaterna Godefroid Ndatikengurukiye och 
Edison Shadabi blir insatta som lektor och akolyt i Domkyrkan den 16 januari 2023 kl. 17:00. 
 
Invigning av Mariakyrkan i Värnamo - 14 januari 2023 
Mariakyrkan i Värnamo invigs av kardinal Anders Arborelius OCD lördagen den 14 januari kl. 13.00. 
 
Påminnelse - 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. 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 
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. 
Biskopens herdabrev för Guds ords söndag kommer att laddas upp inom kort på stiftets hemsida 

www.katolskakyrkan.se. 

 

Böneveckan för kristen enhet 2023 
Nästa vecka är det dags för Böneveckan för kristen enhet 2023. Böneveckan är världens största ekumeniska 
manifestation. Den genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller alltid mellan den 18–25 januari, varje 
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år mellan helige Petrus och Paulus fester”, som firades då man startade Böneveckan 1908. Temat för årets 
ekumeniska bönevecka är: ”Gör det goda, sträva efter rättvisa” (Jesaja 1:17). Ett omfattande material för 
veckan finns på Sveriges kristna råds hemsida där det kan laddas ner och användas av församlingar, grupper 
och enskilda som vill uppmärksamma Böneveckan för kristen enhet. Mer information och materialet finns på 
https://www.skr.org/vart-arbete/boneveckan/  Under Böneveckan kommer SKR att livesända en bön från 
Ekumeniska centret i Alvik varje dag kl. 9:00-9:15. Då blir det läsa böner, bibeltexter, en utmaning och 
ljuständning. Fredagen den 20 januari är det planerat att f. Antonius Almaleh från Katolska kyrkan leder 
bönen. Andra exempel där det uppmärksammas: S:ta Eugenia församling den 23 januari kl. 19:00. Intervju 
med Magnus Persson (SvK) om hans bok Helkyrklighet. Gotland: Ekumenisk gudstjänst 25 januari i Garda. 
Danderyds församling: Syster M Beata O.Ss.S.  är aktiv i det lokala kristna rådet och de har olika ekumeniska 
möten i olika kyrkor denna vecka.  
 
Det gudsvigda livets dag – den 2 februari 2023 
Den 2 februari firar vi traditionsenligt det gudsvigda livets dag. Av denna anledning är alla 
ordensmedlemmar inbjudna att fira mässan tillsammans med vår biskop Anders kl. 12:00 i S:ta Eugenia. 
Efteråt erbjuds lunch för 100 kr per person. OSA till s.stellasys@gmail.com (Elisabethsyster) senast den  
22 januari 2023. Hjärtligt välkomna! 
 
Påminnelse - 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 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. 
 
Ni är världens ljus – kateketisk kongress - den 22 - 24 september 2023 
Den 22 - 24 september 2023 bjuder KPN och Studieförbundet Bilda in till en kateketisk kongress, på Lidingö 
utanför Stockholm. Biskopen har valt temat ”Ni är världens ljus”.  Vägledande under kongressen blir det nya 
Direktorium för katekes, med fokus på katekesens mål och dess uppgifter. Kongressen bjuder på intressanta 
föredrag, workshops, gemenskap och inspiration för alla som brinner för att sprida tron. Kongressen handlar 
i grunden om evangelisation och vänder sig till präster, diakoner, kateketer och ungdomsledare. Anmälan är 
öppen mellan den 23 mars och den 24 april. För mer info, se KPN:s hemsida www.kpn.se. 
 
Med min förbön och välsignelse till er alla,  

 
 
Kardinal Anders Arborelius OCD 
Biskop i Stockholms katolska stift  
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