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  STIFTSMEDDELANDE            STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT 
     2/2023                              13 februari 2023 

 

Utnämningar och förordningar 

Justitia et Pax 
Dr Ludwig Mikaël Gelot har utnämnts till generalsekreterare för Justitia et Pax från den 15 februari 2023. 
 
Respekt 
Claudia Kegel och Samuelle Falk har förordnats som rådsledamöter i Respekt från den 12 januari 2023 till 
den 11 januari 2027.  
 
Officialat 
John Toumas har utnämnts till Delegatus iudicialis i fall som rör ogiltighet eller upplösning av äktenskap från 
den 1 februari 2023 till den 31 januari 2028. Johns uppgift är att arbeta tillsammans med officialen för att 
lösa alla judiciella äktenskapliga frågor. 
 

Sebastiano Rossi är projektanställd på Officialatet från den 1 februari för att hjälpa till med omstrukturering 

och digitalisering av Officialatets arkiv, telefonummer: 08-462 66 11; e-post: 

sebastiano.rossi@katolskakyrkan.se. 

 
Lämnar stiftet 

P. Marcin Motyka OMI lämnar stiftet. Vi tackar honom för allt han har uträttat för vårt stift. 

 

Avslutad konsulttjänst 

Nicole Säflund som har haft ett konsultuppdrag på ekonomiavdelningen har slutat på Biskopsämbetet.  
Vi tackar henne varmt för tiden hos oss och önskar henne lycka till! 
 
Diakonvigningar 
Prästkandidaterna Henrik Glamsjö, Henrik Lindeskog och Lars Nordblom diakonvigs i S:t Eriks katolska 

domkyrka den 15 april 2023 kl. 14:00. 

 

Stiftets fasteinsamling 2023 

Stiftets fasteinsamling 2023 går till Caritas Sverige till stöd för personer med funktionsnedsättningar som 

drabbas mycket hårt av kriget i Ukraina. Över sju miljoner personer har flytt landet. Minst lika många är 

flyktingar i sitt eget land. Kriget har orsakat en humanitär katastrof av enorma proportioner. Personer med 

funktionsnedsättningar hör till dem som drabbas hårdast. Har man nedsatt syn, hörsel, rörelseförmåga 

eller lever med mental funktionsnedsättning blir det extra svårt att gömma sig för bomber och klara sig utan 

mat, värme, rent vatten och ett stabilt hjälpnätverk. Caritas i Ukraina har alltid fokuserat på den här utsatta 

gruppen. Även mitt i kriget fortsätter man att ge dem skydd, mat, hjälpmedel och psykosocialt stöd. 

Stockholms katolska stift vill genom Caritas Sverige svara på Caritas i Ukrainas rop på hjälp (Emergency 

Appeal) och stötta deras modiga kamp för de mest utsatta.  

Hjälp oss att hjälpa! Insamlingen skall sättas in på Trossamfundet RKK:s 90-konto: Bankgiro 900-4789, Swish 

900 4789. Märk talongen eller överföringen med "Fastan 2023". 
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Prästrådets beslut om matvälsignelse på Påskafton 

I Paschalis Sollemnitatis står bland annat följande om Påskafton: 

”76. De troende skall undervisas om Påskaftonens särskilda karaktär. De sedvänjor och festligheter som 

en gång hörde samman med den anteciperade Påskvakan skall flyttas till Påsknatten eller Påskdagen.” 

(Påskens rätta firande (kln.se)  

Då det finns olika uppfattningar om matvälsignelse på Påskafton inom prästerskapet, så beslöts vid 

prästrådets sammanträde den 17 maj 2022 att be alla präster att ställa upp på det om de tillfrågas.   

 

Katolska liturgiska nämnden/Veritas förlag 

Nya, reviderade utgåvor av Lektionarium IV A (Proprium de sanctis januari–juni; communemässor) och 

Lektionarium IV B (Proprium de sanctis juli–december; communemässor) har utkommit. Läsningarna är 

hämtade ur Bibel 2000, psalmer och cantica ur stiftets psalterium (samma som i Cecilia och Timmarnas 

liturgi). Läsningar för under de senaste decennierna nyinförda firningsdagar ingår. Ord. Pris 395 kr/band; 

församlingar har 10% rabatt. Beställ via Katolsk bokhandel eller veritas@katolskakyrkan.se. Den tidigare 

utgåvan kan även fortsättningsvis användas. 

Det är nu möjligt att beställa fler plastade, lösa kort till Timmarnas liturgi. Ord. pris: 45 kronor/3-pack. 

Församlingar och ordnar eller motsvarande erhåller sedvanlig rabatt. Beställ via Katolsk bokhandel eller 

www.veritasforlag.se. 

 

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 15 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. 
 

Oljevigningsmässa den 4 april kl. 11.00 i Katolska domkyrkan 
Oljevigningsmässan kommer att äga rum tisdagen den 4 april 2022 kl. 11.00 i Katolska domkyrkan, 
Stockholm. De präster som önskar koncelebrera ombeds ta med stiftets mässhake och alba. De diakoner 
som önskar tjänstgöra ombeds att ta med stiftets dalmatika och alba.  
Efter mässan är alla präster och diakoner inbjudna att äta en gemensam lunch med biskop Anders.  
Obligatorisk anmälan senast måndagen den 27 mars till biskopsämbetet på e-postadress 
kontakt@katolskakyrkan.se. 
 
Påminnelse - 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. 

http://www.kln.se/wp-content/uploads/2011/05/Paskens-ratta-firande.pdf
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Stipendier från Friherre Gustaf Armfelts stiftelser 

Stipendier för studieresor skall, enligt Gustaf Armfelts testamente den 22 september 1948, utdelas till en  

eller flera katoliker som vill helst studera i Polen; annars går det också i Rom, Frankrike, England, Schweiz,  

Belgien eller Holland. Fr. o. m. nu och fram till den 1 april 2023 är systemet öppet för att ta emot 

ansökningar.  

Senast ett år efter det att bidragit erhållits, ska bidragsmottagaren skriva en kort rapport över hur stipendiet 

använts. Rapporten lämnas på den digitala blanketten som finns i ansökningssystemet under Mina 

ansökningar. Ansökningssystemet är webb-baserat och nås via www.apply.se/armfelt. 

 

Med min förbön och välsignelse till er alla,  

 

 
 
Kardinal Anders Arborelius OCD 
Biskop i Stockholms katolska stift 
 
 
 

http://www.apply.se/armfelt

