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Kära församlingsbor!

Barmhärtighetens år, som 
påven Franciskus har utlyst, 
pågår några månader till. 
Allt fler församlingar och 
nationella missioner vallfärdar 
till domkyrkan och tar tillfället 
i akt att gå genom den heliga 
porten för att be om 
barmhärtighetens gåva för sig 
själva och för hela världen. 
Av Herren tar vi emot denna 
gåva för att också vi i våra 
egna liv skall kunna åter-
spegla den. 
Detta är ju meningen med 
detta år, att vi allt mer 
påverkas av evangeliets 
budskap om barmhärtighet 
och att detta får bära frukt i 
våra liv även i fortsättningen. 

Avslutningen på barmhär-
tighetens år kommer vi att 
högtidlighålla i vår domkyrka 
söndagen den 13 november 
tillsammans med biskop 
Anders Arborelius.

Det har hänt mycket under 
löpande år. Vårt stift har fått 
två nyvigda präster. Vi har 
fått vara med om helgon-   
förklaringen av moder 
Elisabeth Hesselblad med 
efterföljande tacksägelse-
mässa. Och nu väntar vi på 
att påven Franciskus besöker 
vårt land och vårt stift. 

Allt detta får oss att känna 
stor tacksamhet för alla dessa 
gåvor Gud skänker oss.

Vår domkyrkoförsamling har 
berikats med en ny kaplan, 
f. Matteus Collvin, som vi 
välkomnar hjärtligt och önskar 
Guds välsignelse i hans nya 
uppgifter. Tillsammans med 
Katarina Miksits och Patrick 
van Bladel skall han samordna 
och engagera sig i trosunder-
visningen samt ta hand om 
S:t Eriksgruppen och S:ta 
Elisabethsföreningen. 
Han skall också ansvara för 
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vuxna konfirmander. 

Här passar jag på att tacka 
diakon Sten Cedergren för 
hans arbete som ansvarig 
för katekes- och äktenskaps-
kursen. 

F. Pär-Anders Feltenheim 
fortsätter med konfirmand-
undervisningen och 
ansvarar för ministranterna 
och kyrkvärdinnorna. 

Expeditionen är fortfarande 
underbemannad men vi 
hoppas att så småningom 
hitta en lösning. 

Msgr. Mirek Dudek kommer 
att hålla en kurs om Bibeln 
och leda fastereträtten i vår.  

Nästa år fyller vår domkyrka, 
dvs. den gamla delen 125 
år. Lagom till detta jubileum 
får den en ”ansiktslyftning”, 
litet påtvingat av att några 
dekorativa element i betong 
nära nog höll på att falla ner.  
Många tegelstenar, fogar, tak-
plåtar och alla fönster… nästan 
allt har fått skador under de 
gångna åren och behöver 
åtgärdas. Arbetet beräknas 
pågå till mitten av november. 

Renoveringen är i mångmillion 
klass och det är vårt stift som 
står för kostnaden, naturligt-

vis med hjälp av era kyrkoav-
gifter. Ett stort och varmt 
TACK för detta! 
Här finner ni ett av många 
exempel på vad våra pengar 
används till. 

Vi väntar också på att få 
besked om en planerad piazza 
är möjlig bredvid domkyrkan 
och om en påbyggnad över 
taket på den nya delen kan bli 
aktuell.

Till slut vill jag tacka er alla 
för att ni fyller vår domkyrka 
med er närvaro, bön och om-
tanke. Särskilt tackar jag alla 
som outtröttligt ställer upp för 
att hjälpa till i 
domkyrkoförsamlingens 
verksamhet.

Gud välsigne oss alla.

f. Marian
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Kära bröder och systrar i 
Domkyrkoförsamlingen,
          Ett hjärtligt tack till 
er alla att ni tar emot mig 
som er präst och kaplan här i 
Stockholm.

Jag heter Matteus, ni får 
gärna kalla mig för Teo, och 
jag har ett dubbelt med-
borgarskap: jag är både 
italienare och svensk. 

Jag växte upp i Lund och har 
min rötter i både Syditaliens 
klack, från Bari, där den 
helige Nikolaus ligger och i 
Nordfrankrike, från Boulogne-
sur-Mer, i vilkas trakter den 
helige Benoît Labre kom ifrån.

Min kallelse till ett liv vigt åt 
Gud fick jag genom familjens 

fromhet för eukaristin och 
jungfru Maria samt när jag 
som ung tonåring läste en 
katolsk andlig bok om 
kallelser och kände att jag var 
älskad av Gud.

Under hela mitt vuxna liv har 
jag levt i kyrkans mitt. 
Under 25 år av mitt liv har jag 
utbildat mig till präst, först 
i diverse kloster, främst hos 
Benediktinerna och 
Dominikanerna och de 
senaste sex åren vid stiftets 
seminarium i Uppsala, från 
vilket jag tar med mig en 
master i moralteologi. 

Förhoppningsvis blir det 
snart en kyrklig examen av 
allt detta.
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Trots mina många brister och 
långsamma inlärande gjorde 
biskop Anders mig ynnesten 
att med Guds hjälp viga mig 
till präst för drygt tre år sedan 
och sedan dess har jag tjänst-
gjort i Sankt Lars församling, 
och vi kan tillsammans tacka 
denna församlings 
människor för alla de nåde-
gåvor Gud ständigt skänkt 
mig där.

Av hälsoskäl håller jag en 
sträng diet och bli därför inte 
förvånade om jag måste tacka 
nej när ni vill erbjuda mig 
något gott. En grönsakssallad 
utan dressing eller sås och ett 
friskt glas vatten brukar alltid 
gå bra. 
Jag hoppas däremot aldrig att 
avvisa den kärlekens 
gemenskap ni inbjuder till.

Förutom etiska frågor, 
evangelierna och studier i 
allmänhet, tycker jag om 
att simma, lyssna på musik, 
alltifrån italienska barnsånger, 
Palestrina, vokal kyrkomusik 
till mer moderna komposition-
er av lyssnarvänliga slag. 

Då jag känner mig hopplöst 
efterbliven om allt som gäller 
datorer, efter att länge levt 
utan dem, så har jag bitit i det 
sura äpplet och utvecklat ett 
intresse för denna bransch, 

som gör så stora under och 
numera upptar så mycket av 
min tid. 
Långsamma filmer som 
handlar om det verkliga livet, 
låt vara i uppdiktad form, 
musik och biografier ser, lys-
snar jag till eller läser jag ofta 
med denna teknikens hjälp.

En skön promenad i lövskogen 
eller inre bön i solens ljus 
uppskattar jag också. 

Jag har en mycket stark gräs-
pollenallergi och är tyvärr 
allergisk mot hundar.

Låt oss be för att vår korta tid 
tillsammans (tusen år är ju 
som den dag som förgick igår) 
blir en tid fylld av hopp och 
glädje,

+ Matteus Collvin

Oremus pro invicem

 DOMKYRKAN 2016                                                 DOMKYRKAN 2016



7

DOMKYRKAN  AUGUSTI  2012 DOMKYRKAN AUGUSTI 2014                     DOMKYRKAN AUGUSTI 2014 

En konstnärs väg till livet med Kristus ”Fanns inte 
kärleken så vore konsten död.” Det sa Erik Olson i 
konstnärsgruppen Halmstadgruppen. 
Nyligen skänkte konstnärens dotter, Viveka Bosson, sin 
fars stora målning Korsnedtagning till domkyrko-
församlingen. Konstverket hör ihop med målningen 
Svetteduk på samma vägg. Det handlar om ”Art sacre” – 
helig konst – av blod, svett och tårar.

Nära altaret i vårt kyrkorum 
står dopfunten. Härifrån syns 
lätt den stora oljemålningen 
av Kristusansiktet på väggen 
mitt emot. Målningen heter 
Svetteduk och är gjord 1960-
61 av konstnären Erik Olson. 

Kristusansiktet är målat i 
en nästan abstrakt (icke-
föreställande) stil med inslag 
av kubism (flersidigt, mång-
facetterat). Det är inte en stel 
avbildning. Det är ett rörligt, 
djupt mänskligt och överjord-
iskt ansikte som framträder 
på duken genom form och 
färg. Konstnären har liksom 
förtydligat svettedukens Kris-
tusansikte så att den plåga 
som Jesus fick uppleva fram-
träder starkt. Ansiktet är 
oregelbundet. Hans ena öga 
är lite större än det andra 
- som nog är skadat av mis-
shandeln - och en smutsig tår 
rinner. Även svetten rinner. 
Jag tänker att svett och tårar 
blivit svarta av smutsen från 

Konstnären Erik Olson,         
som ung. 
Bild: 
Mjellby Konsmuseum.
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gatan där han föll. Det svarta 
blandas med nya tårar som 
antar en gul färg. Törnetag-
garna som sticker ut är röda 
av blod. Det är ingen ”fager” 
bild av Jesus, som vi 
kanske är mer vana vid att se. 
Och ändå – i lidandet – som 
vackrast. Han ser på oss och 
ansiktet verkar beslutsamt.

På samma vägg, vid den an-
dra läktaren, hänger Korsned-
tagning; en annan stor 
oljemålning av Erik 
Olson, även den målad 1960. 
Stilen påminner om 
Svetteduk, men är nästan mer 
abstrakt, kanske med drag av 
surrealism (att fantasin har 
släppts fri). Det krävs tid och 
en liten ansträngning för att 
försöka förstå alla mångtydiga 
detaljer i de lysande färgerna. 
Kristi kropp tas ned från 
korset, som vi dock inte ser 
helt. Bara träpålen syns. 
Kroppen tycks falla ned i 
ensamhet, inga andra män-
niskor är med. Först tycks 
ensamheten vara i centrum, 
men här finns något mer, 
något hoppfullt som ställer 
frågor. Fantasin arbetar. Kan 
den svagt blå bakgrunden 
vara himlarymden som kon-
trasterar mot det bruna kor-
set – jordelivet? Och blodet 
som rinner med det livgivande 
vattnet; visst rinner vattnet i 

korsets träådror? Det känns 
betydelsefullt, liksom träets 
blodiga hål efter spikarna. 
Traditionella element är de ly-
sande fem såren som är urål-
driga märken. Är det en del 
av spjutet som soldaten stack 
Jesus med som syns till vän-
ster? Kroppen faller – men är 
där inte ett par starkt blå ar-
mar som tycks ta emot Jesus? 
Är det Guds eller Jesu moder 
Marias famn? Men kroppen 
måste vidare, förena sig med 
jorden och stiga ned i dödsrik-
et. Om Jesus inte kommer dit 
kan han inte uppstå. 
Stegen intill är nog den 
gammaltestamentliga 
symbolen för förbindelsen 
mellan himmel och jord. 
De här båda målningarna, 
som lätt ses av prästerna 
framme vid altaret, väcker 
fantasikrafterna. 
För de i församlingen som 
alltid sätter sig på samma 
plats (kanske ytterst på en 
bänk) och har invanda 
rörelsemönster kan konst-
verken förbli osynliga!

Men vem var Erik Olson 
(1901-1986)? Som en av sex 
konstnärer från Halmstad i 
Halland bildade han Halm-
stadgruppen, den konstnärs-
grupp som har hållit ihop län-
gst tid i Sverige (1929-1979). 
Vidare var konstnären den 
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som vid 1930-talets början 
förde den surrealistiska konst-
stilen till Sverige, vilken han 
förmedlade vidare till 
Halmstadgruppen och som 
gjorde dem kända. Här fick 
surrealismen en nordisk 
prägel med kristna inslag. 
Vilken roll spelade konsten 
i Erik Olsons liv? Kan konst 
fördjupa tron? Frågorna är 
många om konstnären som 
pryder vårt kyrkorum - och 
inte bara vårt! Även många 
andra katolska, men även 
lutherska kyrkor, är smyckade 
med Erik Olsons måleri och 
glasarbeten.

Medan målningen Svetteduk 
har tillhört Domkyrko-
församlingen i många år så 
har Korsnedtagning bara 
hängt här i knappt två år. 
Jag får intervjua Viveka 
Bosson, Erik Olsons dotter, 
som bor i Halmstad. Det är 
hon som har skänkt vår 
församling sin fars konstverk. 
Viveka Bosson är konstvetare 
och konstkritiker, uppväxt i 
Paris (där hon senare i livet 
var verksam), samt i Danmark 
och Halmstad. Viveka har fullt 
upp inför visningen av en ny 
utställning som hon gjort på 
Mjellby Konstmuseum i 
Halmstad men ger ändå av sin 
tid. Hon har grundat konst-
museet, som hon 1997 skän-

kte till Halmstads kommun, 
men har sedan dess fortsatt 
att arbeta åt museet. Där 
finns många verk av Halm-
stadgruppen liksom ett rum 
med Erik Olsons konst.

Viveka Bosson, dotter till 
konstnären Erik Olson, i 
Mjellby konstmuseum, där 
man kan få se mer av 
konstnärens verk. 
Bild: Roger Bengtsson.

Viveka Bosson berättar 
inlevelsefullt om sin fars liv 
med konsten. 
Sin viktigaste utbildning fick 
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han i den modernistiska 
konstens metropol Paris där 
han var stadigt bosatt 1927-
35. Men redan 1924 blev han 
elev till Fernand Léger på 
Academie Moderne.

-Där fick han undervisning 
i kubistiskt måleri, berättar 
hon.

Samma år, 1929, som Halm-
stadgruppen bildades ingick 
han äktenskap med konst-
nären Solvig Sven-Nilsson. 
Tillbaka i Paris inspirerades 
Erik Olson snart av konstrikt-
ningen surrealismen och 
deltog i utställningar i Paris 
och världen över. År 1935 
gick flytten till Danmark där 
konstnären sällade sig till de 
danska surrealisterna och del-
tog i flera utställningar. Men 
hans konst blev svartlistad av 
nazisterna och 1944 måste 
familjen fly till Sverige. Här 
slogs bopålarna ned i 
Halmstad där konstnären 
fortsatte att vara en ständig 
sökare, konstnärligt och 
andligt.

-Han hade inte fått en kristen 
uppfostran hemma och inte 
konfirmerats men han hade 
ändå en andlig inriktning, 
säger Viveka.

Sökandet ledde till en omvän-

delse på 1940-talet och efter 
det fick Erik Olson bestäl-
lningar på konstverk av 
Svenska kyrkan. 
Men det var i den världsvida 
Katolska kyrkan han kände sig 
hemma. Det resulterade i en 
önskan få att upptas, vilket 
skedde 1950 i Oskarström i 
Halmstad på Hieronymus-
dagen den 30 september. 
Efter sin och familjens 
upptagning gjorde konstnären 
utsmyckningar även i många 
katolska kyrkor. Inspirationen 
att bli katolik hade Erik Olson 
fått genom sin franske lärare 
och vän Fernand Legér. Vid ett 
parisbesök efter 
andra världs-kriget hade 
Léger nämligen introducerat 
honom i den nya sakrala 
konstvågen – Art sacré (helig 
konst)- som då svepte över 
Frankrike. Grundaren var den 
franske dominikanprästen 
père Couturier (1897-1954), 
vilken tröttnat på 1800-tal-
skonsten i kyrkorna, som 
han ansåg hade blivit lite väl 
”kitschig”.

Viveka berättar hur Erik fick 
kämpa för sin katolska tro, 
ofta utsattes för hån och 
oförståelse.

Men 1960 skedde vänd-
punkten under en pilgrims-
färd, då Erik upplevde en röst 
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som sa att han kunde måla 
allt! Plötsligt kände han en 
flod av kärlek. Det ledde till en 
konstnärlig frigörelse.

- När de två målningarna i 
Domkyrkan kom till var Erik 
helt genomsyrad av den nya 
Art sacré-rörelsen. Han 
upplevde att det fanns något 
större utanför honom. Det 
handlade om att finna Gud 
utanför jaget som den stora 
universella kraften, men även 
genom fortsatta ’inre resor’.

Viveka beskriver hur Erik gick 
upp i format och målade de 
stora dukarna, förnyade sin 
teknik och blandade grus och 
sand i färgen tills de flödade 
av kraft och spontanitet.

-Målningarna Svetteduk och 
Korsnedtagning är en hyllning 
till Guds stora kärlek och offer 
till mänskligheten, hans 
oändliga krafter mitt i hans 
svaghet, lidande och elände. 
Det har Erik sökt uttrycka, ge 
liv och gestalt i dessa 
målningar. Där finns även 
budskapet att lägga allt i Guds 
hand och leva i det eviga 
nuet.

Viveka citerar ur Erik Olsons 
dagbok, som han skrev redan 
som 20-åring: ”Konsten är 
inte bara en lek med färger 

och former, den är en kamp 
om livet och döden, om 
glädjen och sorgen – men 
kärleken är den innersta 
gnistan som tänder allt till en 
flammande låga. Fanns inte 
kärleken vore konsten död.”

-Dessa tankar ligger till grund 
för hela Eriks skapande, säger 
dottern Viveka Bosson.

Fakta: 
Förutom att konstverk av Erik 
Olson finns på Mjellby Konst-
museum och i många kyrkor, 
till exempel 
Trefaldighetskyrkan i 
Halmstad, Vår Frälsares 
katolska församling i Malmö 
och Rosenkransens 
katolska församling i 
Karlstad är konstnären 
representerad på National-
museum och Moderna Museet 
i Stockholm samt i Vatikan-
museerna med en stor triptyk 
(1977). 

För mer information om 
Mjellby Konstmuseums 
utställningar, Halmstadgrup-
pen, Erik Olson, hans 
kyrkokonst med mera: 
Tel. 035 13 71 95 
www.mjellbykonstmuseum.se
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Till vänster
Svetteduk hör till en period i Konstnären Erik Olsons liv då han 
drogs in i den nya rörelsen Art sacré (helig konst). Målningen 
utfördes 1960-61 (145 x 177 cm). Bild: Roger Bengtsson.

Ovan
Viveka Bosson inrättade Mjellby konstmuseum 1980 i Halms-
tad och var chef där till 2006. Hon skänkte museet med Halm-
stadgruppens och Erik Olsons konstsamlingar till Halmstads 
kommun 1997. Bild: Roger Bengtsson.
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2016-06-23 
TEXT 
© EWA BIGESTANS
BILD 
© ROGER BENGTSSON; 
MJELLBY KONSTMUSEUM 

Korsnedtagning visar 
Guds stora kärlek till 
mänskligheten. 
Målningen av 
Erik Olson är från 
1960 
(113 x 140,5 cm). 
Bild: 
Roger Bengtsson.
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Marialegionens uppgift är att verka till Guds ära. Medlemmarna fördjupar 
sitt andliga liv genom att ta del i Kyrkans arbete under Jungfru Marias 
beskydd. De deltar i församlingslivet genom att besöka familjer och 
sjuka, både i hemmet och på sjukhus, och genom att medverka i alla 
övriga församlingsverksamheter inriktade på människors andliga väl och 
helgelse- både i apostolisk och evangeliserande syfte. 

Marialegionen träffas varje torsdag i Birgittarummet kl 18.00. Välkommen! 
Kontaktperson är :  Robert Feely, tel. 08-25 28 13, mobil 073-342 09 21

Marialegionen - till Guds ära

Tillbedjan av  Herren    
 i  Hans Allraheligaste  

Sakrament sker varje lördag 
efter mässan, kl. 09.30 - 11.50
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Konfirmationsundervisningen börjar för årskurs 8 med föräldramöte 
och upprop söndagen den 28:e augusti efter högmässan klockan 11.00  
(medtag dopintyg och intyg för första kommunion om dessa sakrament 
meddelats utanför domkyrkoförsamlingen.)

Konfirmationsundervisningen börjar från årskurs 9 med föräldramöte 
och upprop söndagen den 4:e september efter högmässan klockan 
11.00 (medtag dopintyg och intyg för första kommunion om dessa 
sakrament meddelats utanför domkyrkoförsamlingen.)

Ansvarig kateket: fader Pär-Anders Feltenheim

Konfirmationsundervisning i Domkyrkoförsamlingen

Vuxenkonfirmationskurs
Kursen riktar sig till vuxna som inte är konfirmerade. 
Start 5 sept 2016. Vid intresse var god anmäl er till 
församlingsexpeditionen: 08-640 15 55  

Drop in bön torsdagar
 
...före kvällsmässan 17.00, Marias Schönstattkapell, S:t Eriks 
Domkyrkans krypta.

Schönstatt är en bönerörelse för fred och andlig förnyelse och ett 
religiöst återupplivande med Kyrkans Moder Maria.

15.30 Maria-andakt
15.50 Vesper vid S:t Eriks staty
16.00 Bön om den Helige Ande
16.15 Rosenkransbön   

Margareta Sävblom

Då hälsas du välkommen! Sök gärna kontakt med andra lekmän 
via våra grupper. Information finns här och på anslags-tavlorna. 
Kolla med expeditionen att du är registrerad!

Ny i församlingen?
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Trosundervisning i Domkyrkoförsamlingen 

för barn och ungdomar

Att ge tron vidare till våra barn är en av de viktigaste uppgifter vi har som 
föräldrar. Kyrkan vill hjälpa och stödja alla föräldrar i denna uppgift. Därför 
erbjuder domkyrkoförsamlingen trosundervisning för barn och ungdomar 
i samband med söndagens högmässa. 

Undervisningen sker söndagar kl 09.45 i domkyrkans lokaler och avslu-
tas med den heliga Mässan kl 11.00, där både barnen, kateketerna och 
föräldrarna deltar.

Du anmäler ditt barn genom att komma till uppropet eller genom att ta 
kontakt med församlingsexpeditionen. Kostnaden för ett års trosundervis-
ning är 120 kr. 

Vilken grupp barnen ska tillhöra, vilken lokal barnen ska vara i och vilken 
kateket barnen får meddelas vid uppropet.

Har du några frågor om trosundervisningen kan du vända dig till försam-
lingsexpeditionen på telefon 08-640 15 55.

2016-2017
4, 11, 18, 25SEPTEMBER 

OKTOBER 
NOVEMBER 
DECEMBER 

JANUARI 
FEBRUARI 

MARS

Undervisningsdagar

2, 9, 16, 23     (Höstlov 30/10 och 6/11)
13, 20,            (Basar 29/11)  
4, 11, 18         
15, 22, 29 

12, 19, 26  

MAJ   7, 14, 21

Upprop Trosundervisning 2016/2017
Alla barn från klass 1-7 är välkomna till församlingens 
trosundervisning på söndagar kl. 09.45. 
Upprop söndag den 4 september 2016 kl. 10.00 i Domkyrkosalen.

5, 12, 19         (Sportlov 26/2 och 5/3) 

   APRIL 2, 23               (Påsklov 9/4 och 16/4) 
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Förening/Grupp Beskrivning Sammankomster

Elisabetföreningen

Sankt Josefsföreningen 

Måndagar kl.14.00-16.00
Elisabetsalen

Tredje torsdagen i må-
naden, kl. 19.30  
Josefsalen och klubbrum

Män och kvinnor som 
hjälper till med ordets 
liturgi

Lektorsgruppen Vid behov

Förening för katolska 
kvinnor, handarbete och 
välgörenhet

Sällskapsförening för ka-
tolska män

S:t Eriksgruppen  
- öppet  för alla men 
vänder sig speciellt till 
nya  katoliker

Fördjupning i det andliga 
livet m.m. 

Varje månad
Se anslaget på anslags-
tavlan

Efter  behov Societas Corporis Christi Ansvarar för processioner 
i samband med högtider

”Öppet hus” Domkyrkan, 
d. Manuel, 070-417 00 42 Tisdagar 14.00 - 18.00 

Samvaro, handarbete, 
språkkurser mm.

Unga flickor och damer 
som hjälper till i kyrko-
rummet under mässan

Kyrkvärdinnorna 
Betty Avilès Sahdev 
073-628 86 64

Söndagar 
10.00  - 12.30

Ministranter 
Magnus Andersson
070-269 73 62

Unga män och pojkar 
som assisterar prästen 
under mässan

Söndagar 
10.00  - 12.30

Man ber för smått och 
stort, för Kyrkan, för 
människor i vår vardag

Karismatisk bönegrupp, 
Bengt Malmgren  
08-448 01 71

Efter behov

Varje timme på dygnet 
ska det finnas någon 
som ber för äktenskap 
och familj

Ständig Bön för 
Äktenskap och Familj 

Kontakta  
Anna-Britta Nilsson, 
08-25 37 11

Föreningar och grupper

Schönstattgruppen Torsdagar 15.30-16.50 Andakt med egen Maria-
fromhet

Kyrkkaffegruppen 
Maria  Arriola  
08-642 22 53

Ordnar kyrkkaffe på 
söndagar

Varje söndag utom 
under sommaren

Chorus Cathedralis 
Holmiae, Elisabeth von 
Waldstein   
073-776 04 26

Tisdagar 
18.30 – 21.00 
domkyrkosalen

Församlingskör

Marialegionen 
Robert Feely 
073-342 09 21 

Under Jungfru Marias 
beskyddd ta del i 
Kyrkans arbete

Torsdagar 
kl. 18.00 - 19.00
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Några viktiga händelser under läsåret

Konfirmation för vuxna

Alla Helgons och Alla själars dag den 1 respektive 
2 november. Den traditionella andakten på katolska 
kvarteret – kvarter 28 – på Skogskyrkogården med 
välsignelse av gravar och bön för de avlidna hålls lördagen 
den 5 november kl. 15.00. Söndagen den 6 november på 
Norra kyrkogården kl 14.00.

Lördag-söndag 26-27 november.

Söndagen den 11 december under 
mässan kl. 09.45 och kl. 11.00.

Firas söndagen den 9 oktober kl. 11.00. 
Särskild inbjudan skickas ut till dem som 
fyllt/fyller 60, 65, 70, 75, 80, 85 osv. år under året.

Alla helgons dag och 
Alla själars dag

Jubilarernas mässa 

Basar 

Vår Fru av Stockholm Tisdagenb den 20 september högmässa kl. 17.00. 

Torsdagen den 8 december i högmässan kl.17.00.

Den heliga mässan för 
de sjuka och äldre

Lördagen den 11 februari 2017 kl. 17.00.

Söndagen den 18 juni 2017. Helig Mässa 
kl. 10.00 med procession.

Kristi Kropps och Blods högtid

Den första heliga kommunionen 
för församlingens barn 

Torsdagen den 25 maj 2017 (Kristi himmelsfärdsdag) 
kl. 11.00.

Onsdagen den 18 januari 2017 i högmässan kl. 11.00.Domkyrkans invigning 

Julfest för barn Fredagen den 6 januari 2017 efter högmässan kl. 11.00.

Söndagen den 9 april 2017 hl. mässa kl.10.30 
med procession.

Palmsöndagen

Konfirmation för församlingens 
ungdomar

Söndagen den 4 junij 2017 (Pingstdagen) kl. 11.00.

Luciafirande

Rosenkransandakt  
varje lördag 
 kl. 16.30,  

gamla delen

...innebär att tjäna försam-
lingen i den heliga mäss-
san. Det är en viktig och 
ansvarsfull uppgift.
Intresserad?
Kontakta expeditionen.

Att vara kyrkvärdinna 

Jubilarernas mässa
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GUDSTJÄNSTTIDER UNDER ORDINARIE TID
Söndagar:

08.45 mässa (italienska)
09.45 mässa (latin och svenska)
11.00 högmässa (svenska)
12.30 mässa (kroatiska) OBS! Ej andra söndagen i månaden
14.00 mässa (spanska)
17.00 mässa (polska)
18.30 mässa (svenska)
Fjärde lördagen i månaden mässa på slovenska kl. 17.00  
i kryptan

Vardagar (måndag-fredag):
08.00 mässa
17.00 mässa
Torsdagen efter första 
fredagen sakramentsandakt 
Fredagar 
08.00 mässa
17.00 mässa  
därefter sakramentsandakt
Lördagar:
09.00 mässa 
09.30 - 11.50 tillbedjan
16.30 rosenkransandakt
17.00 söndagsvigiliemässa 
 

Kapellet  i 
Konung Oscar I:s Minne:

Vardagar : 
07.00 mässa
Söndagar : 
08.30 mässa

Tillfälle till bikt
Vardagar (måndag-fredag): 
16.00 – 17.00
Lördagar: 
16.00 – 16.45
Söndagar:  
10.00 – 12.00

Gudstjänstordning för jul och påsk
kommer att bli tillgänglig för avhämtning i vapenhuset före respektive högtid

 DOMKYRKAN 2016                       DOMKYRKAN AUGUSTI 2014
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Församlingsliv

Söndagen den 5 juni helgonförklarades Elisabeth Hesselblad 
av påve Franciskus på Petersplatsen i Vatikanen.
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Postadress
Besöksadress
Expeditionstid

Telefon, Fax
E-post
Webb

Bankgironr.
Swish - nr.
Domprost

Kaplan

Subsidiarier

Diakoner

Expedition
Domkyrkokamrer

Domkyrkoorganister 
 

Indonesisk

Italiensk

Kroatisk
 
 

 

Lettiska

Spansktalande
  

 

Ungersk

Jennie Renström, jr.jennierenstrom@gmail.com

Rektor msgr Furio Cesare 
Västgötagränd 3
118 28 Stockholm
070-384 30 80, furio.cesare@katolskakyrkan.se

Rektor msgr Stjepan Biletic, 
Västgötagränd 3, 118 28 Stockholm  
08-641 53 36, 070-781 56 53 
stjepan.biletic@katolskakyrkan.se

Anita Elksne, 08-790 87 96

Rektor msgr. Andres Bernar
Blekingegatan 28 A, 118 56 Stockholm 
(mån-fred kl. 17-20)
08-644 75 01, 070-464 03 36,
andresbernarborda@gmail.com

Margit Kalocsi, 070-415 49 33 

Kapellet i Stiftelsen
Konung Oscar I:s Minne

Fogdevägen 21
128 41 Bagarmossen
08-659 77 56 

Box 4145, 102 63 Stockholm
Folkungagatan 46 B, Stockholm
Måndag - fredag 09.00-12.00, onsdag 14.00-16.00
08-640 15 55, 08-640 15 48
sthlmdomkyrkan@katolskakyrkan.se
www.katolskadomkyrkan.se
5842 – 4425
1235110804
Msgr. Marian Jancarz 073-324 95 99 
Fader Pär-Anders, 073-424 60 16
par-anders.feltenheim@katolskakyrkan.se
Fader Matteus Collvin, 073-097 17 17
collvin.matteus@gmail.com
Msgr. Miroslaw Dudek, 070-226 69 34 
Pater Fredrik Emanuelson OMI, 073-631 63 80
Manuel Pizarro, 070-417 00 42
manuel.pizarro@hotmail.se 
Sten Cedergren, 073-622 18 14
sten.cedergren@telia.com
Syster Anna Popowczak, 08-640 15 55 
Jonas Wallmark, 08-640 19 26
Elisabeth von Waldstein, 073-776 04 26
Ulf Söderberg, 070-424 84 91

Nationell själavård

Katolska Domkyrkoförsamlingen

Kapell


